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Vlasti I Mastil Zem reku, zem bohatýru, zem Žižkjva,

zem Prokop ; zem otc nadšením vyrostších a žel, s\'árem

povalenxTh, zem posvátn\''ch zjev, zem netušen\''ch ta-

jemných sil a stále klíící vle, zem slávy a síly ! Myslím-li

na Tebe, vyrstá v duši slunce života a záe, až nebe se

náhle zakalí a déšf, lijavec slz krvavých zalije oi.

Zem muenník, zem svatých ostatk rek za svobodu

padlých, zem, z jejíž prsti kdekoli nahran a kdekoli v hrsti

smáknut prx^ští se purpur srdcí nadšených a odhodlaných,

násiln ubit\Th; zem svtc, zem svatá! Kdo by nejásal

pi pohledu na Tebe, kdo nejásal by nad tvou krásou a vzne-

šeností, kdo neplakal by nad tvým úpadkem, tvým pokoením
a tvým povržením?

Jak to požehnan nivy a hvozdy, jaká velebná krása

lesnatých skvostn safírových vrch a usmvavých údolí I

Vznešený je stolec tvj královský, na nmž trníš ! Kolem



tebe stráž. Ivá odvká: hora hoe ruce podává a prales vnec
t skrý\-á ped zá\isti\ými zraky odvkých nepátel.

Zelená íza, utkaná z paprsk smara^d sluncem pro-

záených, zdobí tv stepilé tlo, i)ás domorodn zlat Vltav\-

ovíjí nádhern tvé plné boky a drobné eky, jež k ní družn
míí, jsou tvými náramky; jezera, plesa a rybníky jsou nád-

hern akvamariny, jimiž zdobíš svou lahodn kvtovanou ízu!

Oddýcháš-li, kloní stoleté kmeny nízko své hlavy ped
velebou tvou a bohat štpnice a sady zasypávají klín tvj

libovonným kvte-m.

Za noci luna jako obrovský diamant \'e hvozdnatou kade
tvou se vetkává a drobné hvzdy tepotn oi své bystí, aby
t uvidly sníti sny jasné budoucnosti! A když procitneš,

smjí se v slunci tv ni\y a háje a radují se ze z\)éyu ptactva

a plaché srny udiven pohlížejí z |)okraje houštin na skvostn
ojjerlený zelený háv tvj, než zlatým jej zamníš!

\'še hledí na tebe s údivem! Tu rozboená pradávná

obydlí rek a l)ohatýr, jejichž zíceniny trhlinami s\vmi z hlu-

boká vzdychají, v nichž za noci boue naíká a k\-ílí a ph

lun semo tamo nepokojn erné stíny pobíhají; a\-šak z te-

saných kamen dávných ol)ydlí tch, zbudoval si na blízku

chudas skro\'ný útulek svj, kolem nhož yzd\ávi\ namáha\'
píd krví zmrven pdy pro sebe a otužilé, jaré své potomky,

již však, žel bohu, krev svou z pinucení vylévají v bojích,

ne za své blaho, ale za blaho cizí, asto za blaho svvch

úhlavních nepátel a škdc! Tam blízko ek a zídel tvvch

rozložila se msta a sídla l)ohá, v nichž práce ruch a mra-

vení píle neustává, ba ve dne v noci roste. Tu život prchá

v kvajju a chvatu, aby. až ubude sil. nahrazeny byly z úspor,

na nichž asto lpí mnohá slza tch, již pomáhali je hromaditi!

A tam pitulila se k obma stranám krásného i)ásu \'lta\-ina.



zrovna k srdci, msto mst, knžna mst ostatních, sto-

vžatá Praha, to srdce zem, jež bije v každm zvlášf a ve

všech najednou, kdo na ni mvsh', IVaha, ta klenotnice duch,

Praha, k3'pící myšlenkami, nadšením práce, životem života!

Praha, již ondy oloupili a utratili, jíž zabili její obránce a strážce

tam, kde t3'^nské vže štíhlýma rukama do nebe ukazují;

Praha, dlouho spící, již probudilo jen nadšení t\'Tan\Th vštc,

Praha, jež žije zas a roste k nov síle velkosti a sláv, zvolna

sice, ale jist a krásn jako ten její velechrám tam na krá-

lovskm Hrad šinu I

A kol do kola Prahy rozbhly se kolem štíhle vže ko-

stelní, k nimž lahodou zvon zváben jjospíchá z l)lízka i z dáli

zbožn}'', dvivý lid s hlaholem dumn\>ch písní. Ty klidn

vesnick domky, jež kolem kostela jako l)íl ovce okolo bd-
lho pastýe se druží! Hle ty \si, ddiny a samot}^, jež v bílých

ízách vybíhají z temných dalekých hvozd, i ta polou chvojí

zakrytá osamlá oljydlí lesních strážc, jež v kyjiré luhy

zdaleka se usmívají! Ach ty mile eské ddiny pln ruchu

života, na nichž práce neustává, na jejichž polích hvízdá si

z jara pluh a pes hroudy poskakují rozsochaté brány, na

jejichž lukách a nivách s\-iští hbit\' srp a zpívá žencv kosa;

kde zlat svazují se klasy a v mandele rovnají statné snopy,

z nichž poslední veseK' lid o\'nené pi jásavém veselí do

stodol sváží!

O vlasti, zem poklad netušených, zem tajemn klíící

síly a dozrávající vle, jejíž až omlazená odnož vzroste na

siln kmeny, seadí se ve vojska duch, jež ty vyzbrojíš, zem
rodná, aby dobyla mei ducha pod korouhví nadšení všem

starých práv lidskosti, bratrství, síly a slávy! () jist, jist

vím, že z kostí otc tvých vstanou mstitelé páchaných na

tob ústrk a kivd ; že odjí zlatohlavem in bedra tvá

a korunou slávy hla\u t\'ou nyní uklonnou, že synové t\'oji



jásati budou tob vstíc, i ti, již nyní bloudí, a že hlaholný

bude hmíti zpv do dálek dalekvch, do konin tvých v>ech

i do srdcí mladších sester tvxxh : Moravy a Slezska, z nichž

zazní jako ohlasem na hlahol tvj

:

Svatý Václave, nedej zahynouti iiáni i biuloiuíni I

Adolf Hcyduk.
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\' prirod i v djinách vymezeny jsou stední Cechy urit na

rozdíl krajv okolních. l'zemi. na nmž za prv\'ch záblesk djinn\"ch

v pevn5'ch sídlech vyskytuje se kmen Cech jako jádro a sted všech

slovanskN-ch kmen v zemi. jest pirozen\'m stedem vlasti naší. Sem
pitékají, slouení s Vltavou a níže s Labem hledajíce, od pomezí zem-

ského nejpednjší eky, Sázava, Berounka. Jizera, sem zabíhají v nej-

zazších svých výstelcích od Šumavy Brda rozložitá, od eského Lesa

Džbán se svým Podlesím, od Krkonoš vrchy na pravém behu Labe

od moravsk\-ch hranic nejdále k severozápadu posunuté stupn vy-

soiny eskomoravské. Podél Labe, zvlášt pi pravém behu, šíí se

písená nížina, pokrytá podnes ješt mohutn5'mi lesy, avšak i peliv
za našich dn vzdlávaná. Tu odívají se výslunné strán révou v okolí

mlnickém a na místech, kde ješt v XVIII st. b\'valy rozsáhlé vinice,

mezi Mlníkem a Boleslavi Starou, za dn našich utšen vzkvétá

pstování rozmanitých zelin. Od Labe na západ a jih, až ke prahm
vysoiny eskomoravské i ke Džbánu, rozléhá se planina po výtce

rovná, ne vysoká, ale úrodou opl\'vající. na níž píle rolníkova hledí si

pstování všeho druhu obilí, cukrovky, ekank\'. ást planiny této za

Prahou, již položená v oblasti silurského útvaru, oplývá uhlím kamenn\''m

a vápnem, k emuž na úpadech Brd pidružuje se ruda železná

i stíbro. A všechen tento kraj zelená se tu lesy, tu stromy ovoc-

nými, které hojnost chutných plod vydávají a po Vltav i Labi

vyvážejí, v severozápadní ásti i chmelnicemi, kdežto behy potokv
i ek vroubí smavé vonné luiny.

Kraj tento od nejstarších dob byl djištm hlun\''ch styk. Tu
odehrávaly se vážné události djinné, tudy braly se živé stezky obchodní.

y-iU' pot\'kaly se kulturní smry západní a jižní s východním. Kolébka



eského královslxi sl;ila v ])rirozen(''m slcdu loholo úziMiií. k nmuž
sply v údolích hlubokých pední eky, kdež nejpohodlnjší byl pechod
pes mocné proudy vltavské. Tu za šerých dob. jež svtlo djin ješt

neozáilo, vznikla Praha, máti mst, hlava království. A ím více Praha

mohutnla, tím mocnjší byly i styky, které k ní od hraniních hor se

soustedovaly. Za dnu našich ncHoliko po silnicích a i)irozených

vodních cestách, n\'brž i etnými železnicemi razí si osvtné a hospo-

dáské styky dráhy nov, ne|)omrn živjší, a podél nich rychle mní
se ráz krajiny, jednotlivých sídel i lidu. Mizejí píznané vlastnosti,

jimiž rozlišovaly se ješt ped dvojím pokolením okresy i krajiny, prchá

z nich všechen pvab, kter\' pro|)juje rázovitost lidová, a nové stejno-

mrné spsoby rozhosíují se na míst devní idylly. Ovšem všestranný'

rozmach hospodáský, tržebný i prmyslový zveliuje zámožnost, roz-

množuje prostedky výživné a spsobuje rychlé sousterlování se oby-

vatelstva v místech, která poskytují ve vtší míe možnost uhájení

poteb žixotních.

Proto za dn našich více ješt než eky splavn jsou hlavním vo-

dítkem pro poznání krajiny dráhy železné. Hlavni jejich smry podobají

se v\'znamem mohutnxmi tokm vodním minui\'ch dol). podružn |)ak

smry menším jiítokm. hlavní toky zesilujícím.

Na popraží djin vlasti naší byly Stední Cechy sídlem mohutného
sloxanského kmene, který domáhal se prvenství nad všemi sourodými

kmeny v zemi, pirozenou hranicí od ciziny odlouené. Kmen tento,

echové v užším pojmu slova, šíil se sídly sv\'mi hlavn po levém

Povltaví a ješt hrad Krakovec u nynjšího Rakovníka poítal se k jeho

území. Na severu památný ip patil ješt ke vlasti kmene Och,
na jihu ukazuje jádro povsti o Horymírovi. sprostno jsouc smyšlených

pídavk XVI st., že hranice eské byly až za Píbramí. Užší byl

rozsah vlasti ech na pravém Povltaví. kde šlo rozhraní po potoku

Žiin, nepochybn nynjším potoku Chudomeiu u Mochova a Úvalu.

Když vznikly po echách kraje, tu stední echy v pírodním i histo-

rickém vymezení svém byly obvodem popravy nebo soudu hradu

Pražského. Poínajíc XIII stoletím dlilo se nkdejší úkrají ech,
krom Pražských mst, jež nebývala pozdji k žádnému kraji po-

ítána, na kraje Slánský, Rakovnický, Podbrdský a Kouimský.
Slánsk' splynul s Rakovnick\'m. Podbrdský tvoi! pozdji ást kraje

Berounského a toliko Kouimsk\' uchoval význam svj až do proni-

kav\'ch zmn r. 1848. Nové rozdleni zempanské i samos|)rávné vy-

tvoilo celky menší, které již nenabudou nikdy významu nkdejších

kraj. Proto pirozen\'m dlidlem, které by usnadnilo zevrubné pozná-

vání vlasti naší. zstáveijí v naší dob pomry zempisné, založené na

útvaru pudy ve shod s hlavními smry vod.



Fot. Brunner-Dvoák.

I. OKRES ROUDNICKÝ.

Ctihodná starobylá povst praxí, že ])raotec Cech. pišed s lidem

slovanským ze zem chorvátské, na sexer Karpat položené, pes ti

eky do vlasti naší. s temene hory í^ipu obzíral okolí a shledav kraj

k ob\'váni spsobiK', na úpatí hory se usadil a také \e vsi C t i n v s i

pohben byl. a sice na míst, jež povst stále ješt v pamti udržuje

a blíže oznauje. A co praví povst, stvrzuje \- podstatné ásti i še-

teni starožitnické. zjišujíc od v\'chodu široké stopy mladší jakési vtve
slovanské, která rozšíila se ve stedu Cech podél stedního Labe až

za Rip. Právem tudíž lze shledávati \' okolí malebné z\'onovité hory,

nevysoké sice (459 m n. m.). ale voln z okolní \ápencové planiny

vyrstající, kolébku našeho národa. Dojmy, jež poskytuje rozkošná
vyhlídka s temene, od románského kostelíka sv. Jií, založeného za

prvých již dob kesíanství. v nynjší pak podob zbudovaného r. 1126,

na pamt slavného vítzství knížete Sobslava I nad nmeckým králem
Lotharem III u Chlumce, skrze slavného biskupa Olomouckého Jin-

dicha Zdíka, poznání tato utvrzuji, nebot jest to jediné místo, odkudž
lze zíti nejvtší eské eky Labe. \'lta\u a Ohi. any spji k spojení

svému v jeden mohutn\' proud.

Rip jest nejmalebnji vytváen mezi eskými homolemi vyvelého
pvodu a poítá se k vtší jejich skupin, od Mostu a Chomutova až

k Pardubicm rozptýlené. \Vrstá z vápencové planiny ve známé \)o-



dob zvonovité. zvlášt z jihu a jihovýchodu vzhledn, která vyjjluje

jádro prostoru mezi dolním tokem \'ltavy i Ohe a nutí Labe u Roud-

nice k velikému oliiouku. a má jako každý vyvíjely útvar ediový
velmi srázné Ijoky. nyní doubím porostlé. Od kostelíka na vrchole roze-

stírá se vyhlídka ve vlasti naší z nejkrásnjších, zahrnující ohromný
prostor od Brd ke Krkonošm a Zviín. od homolí u Teplice až po

\'ysokou u Hory Kutné. Až do r. 1577 držel ip klášter Strahovský,

který ke kostelíku sv. Jií podával faráe. Znan\'' poet okolních far

skládal obvod dkana, jenž ješt r. 1510 zval se dkanem I'odij)ským.

Když klášter prodal ip k Roudnici, zašla fara. ale lidu zstává po-

svátná hora stále stedem okolní krajiny a v nedli po sv. Jií shro-

maždují se tisícové na vrchole jeho o pouli k prvé slavnosti jarní.

-S národním a politickým probuzením lidu eského vzrstal i význam
í-iipu. Sirý eský kraj na jeho úpatí spatuje v nm opt svj sted,

zve se hrd Podipskem iiez ohledu na umlé rozhraniení novo-

dobých správních útvarv a pímtem .pod ipský" oznauje spo-

len své kulturní i hospodáské jiodniky. .Mnohá hesla dležitá v ná-

rodním našem boji vyšla z Podijiska a I o kvtna r. 1868 na úpatí po-

svátn hory užil lid esk\' poprvé jiráva svobodného projevu svého

mínní, jakéž udluje moderní zásada práva shromaždovacího.

Zastupitelský okres Roudnickv na ploše 252 km- skládá se ze

47 obcí a 7 osad s 20.500 ob. \'lšinou eskvmi. K nmeckému jazyku

oljcovacimu pihlásilo se r. I')()() 147 osob. z nichž 86 v Horních Be-
kovicich a .'^7 \- Roudnici. .Mohulnv lok labskv. o1)raceje se u Záluží

Fot. . Baumann.
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KOSTELÍEK S\'. JIÍ KA ÍPU.



k jihozápadu, napíná veliký oblouk a dli okres ve dv nestejné ástky.

Na pravém behu jest ástka Roudnického okresu podobna poloostrovu

na východ, jihu a západ Labem obklopenému, jenž na severu koní
v mlkém údolí potoka Hoštského, jsoucího za našich dn spolu hra-

nicí národnostní. Vtšinou šií se ást tato v rovin od Lounek podle

eky k Chodounm. ernvsi, Vdomicm a Kyškovicm. Ze severu

do ni vbíhá jazykovit táhlá a osamlá v\''šina Sovice (211 m), sp-
sobu a složení, s jakýmiž se na pravém stedním Polabí astji setká-

váme. Xa le\'ém behu mezi Polabskou nížinou u Dolních Bekovic
a kotlinou Budyskou, Ohi protékanou, vypíná se rozsáhlá plá
ipská, zabíhající na severozápad až za mlký úval potoka C e-

pela, k Labi pak spadající srázným behem. Potok epel, pr\'štící

u .Mnetše na jižním úpatí Ripu. rozdluje ji, zatékaje na sever a od

Roudnice na severozápad k Ohi. kteráž tu v krátké trati dotSdvá se

Roudnického okresu, v západní nižší a severní vyšší ást. Na jiho-

vNxhod svažuje se plá tato táhlými stránmi do nížiny Polabské,

na jihu a na jihozápad neznateln tém pechází do rovin vel-

varských a slánských. Pda celkem jest velice úrodná úinkem
vrstev kídových, okres vyplujících. Daí se cukrovka a všeho druhu

obili; mén jest luk a les, které nikde neskládají celek souvisH'.

\' severozápadním cípu okresu a na pravém Polabí pstují se ve vtší

míe švestky, rovnž chmelnice, jichž jest v okrese asi 200 ha. Vinice

rozsáhlejší jsou na hoe Sovici, pak u Brzánek. Kyškovic a Bechlína:

zelináství provozuje se nejvíce u \'domic na pra\ém behu labsk.m.

Znan\'' jest výkrm a prodej žírného dobytka. \'edle splavné vodní

dráhy labské -- od r. 1887 dje se doprava vleným etzem z Ham-
burku až do .Mlníka — probíhá okresem státní dráha Rakousko-Uherská.

pidržující se tsn levého behu labského, od níž z Roudnice k jihu

odchyluje se místní dráha Roudnicko-Hospozínsko-Zlonická. Západní

ástí okresu prochází aerárni silnice od Prahy k Terezínu. Okresní

silnice prostupují okres nejrozmanitjšími smry (r. I9()| bylo ve ;iS

tratech 1 32.84.3 /n okresních silnic). Most pes Labe není; jakousi ná-

hradou jest šestero pevoz pouze pro osoby, ale nejnovjší dobou

vznikl úmysl upraviti mostní pechod na zdymadle v Roudnici navrženém.

Dle náboženství jest obyvatelstvo pevahou katolické; evangelík vy-

znání reformovaného i augšpurského bylo r. 1900 3.227 duší, z nichž

v Roudnici ,%7. \' Bechlín 226, v Bíze 166, ve Ctinvsi 142. v Kosto-

mlatech 144. v Krabicích 292, v Ledicích 127. v Lipkovicích 377.

v Mnetši 143. v Raicích 123. v Rovném 278. Evangelíci reformovaní

soustedují se ve sborech Ledickém a Krabickm. evangelíci augsburští

ve sboru Lipkovickém. Malá ást evangelík hlásí se k uení Baptist.

Sídlem židovské náboženské obce jest Roudnice. \' okrese veškerém

l)vlo r. 1900 416 žid. z nichž .326 v Roudnici.



ROUDNICE, 831 domúv a 7.')85 ol)yv.. slarolnié msto, rozložrn

malebn na Icvm l)ehu mohulnho Labe, na nkolika pahorcich. odkudž

nerovná jeho námstí a ulice namnoze do vrchu stou|)ajici, s pedmstími
Hracholusky v jihu pi potoku epele, jenž však teprve po delším

toku u Doksan do Ohe se vlévá, Bezd kovem Starv^m i Novým
na východ a Ži do vsk\'^m mstem (nyní Havlíkova ulice)

pi Labi na západ. Roudnice jest sídlem okr. hejtmanství a okresní

školní rady pro okresy Roudnický a Libochovick}'-, okr. soudu. hl. ber-

ního úadu, státního reálního a vyššího gymnasia v nové budov na vý-

šin s okrouhlvm kostelíkem sv. Josefa v. roku 1777. na rozhraní msta

ROUDNICE R. 1712. Die rytiny Voytovy

I Hip, 2 letohrádek, 3 knížecí park, 4 dvr panský, 5 hosp, budova panská, 6 pedmstí, 7 zámek, 8 pivuvár,
^) ihrám u mostu, 10 neznámého urení, II klášter, 12 nové msto, 13 (na rytin omylem 17) koský trh, 14 vi--

liké námstí, 1,5 mstská vž, 16 proboštskv chrám, 17 zámek, 18 zvonice, 19 židovské msto, 20 Labe, 21 vrhod
k mostu, 22 okolí.

a Hracholusk. zemské stední školy hospodáské v nádherné nové budov
v Hracholuskách, chlapecké i díví školy mšfanské. zimní školy rolnické,

školy hospodyské. spolu stedem rozsáhlého panství, (v celkové vý-

me 2.861-52 ha pozemk, z nichž 9222 ha zahrad, vinic i chmelnic

a 690-98 ha les), nkdy arcibiskupského, od poátku XVII st. majetku

nejslavnjšího staroeského rodu pánv a od r. 162.3 knížat z Lobkovic,
kteí zovou se od r. 1786 vévody Roudnickými. Z doby arci^

biskupské i novjší zachovala si Roudnice úpravnou výstavnost, skládá

pak se krom pedmstí ze tí ástí. Starého msta pi zámku

i ece Labi a z Nového msta. r. 1.378 založeného na jižních vý-

šinách. Poslední biskup Pražskx'Jan z Dražic zbudoval zder. 13,3,'} a v létech

potomních kamenný most pes Labe. zniený r. 16.39 švédským voje-
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Fot Brunner-Dvoák

ROUDNICE, I POHLED VVCHODNÍI

vdcem Bannerem. /. nhož luliko pili ])()bc/ni zl)ý\-á. Xa skal-

natém pahorku opodál Labe zdvihá se imposanlni zámek knížecí, zbu-

dovaný po r. 1652 na míst starého hradu arcibiskupského skrze mistra

Antonína de Porta slohem vlašským, s velikolepou knihovnou (\íce než

64.U0() sv.. 1200 prvotiskuv a oot) rukopis, mezi nimiž sla\ný roud-
nický- kodex Platonv), sbírkou hudebnin i hudebních nástrojv

a obrazárnou. \'edle zámku klášter Kapucín, r. 1614 založený s chrá-

mem sv. \'áclava na míst chrámu staršího, s hrobkou knížecí. Xa
Karlovu (díve A"elkém) námstí, s nímž souvisí námstí Podbradovo
(di^íve Kosk_v trhl. jest radnici; z r. 1664. pi"e>la\'ná r. iH6>. okrouhlý

Fot. C. Baun

i
M\iikk\\\^\\\\ V 1 1 I

ZA.\IEK ROUDNICKY.
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Fot. V, Sobslavský. clirámck sv. \'il<''ma na |)()(";Ukii

Hracholusk /. r. \~'l(i a rozsáhlá bu-

dova hospodáské záložny s I^od-

iipským museem i tlocvinou ,So-

j- kola". .Mezi obojím námslim. na

pahorku hust domy pokrytem,

zdvihá se vysoko mstská vž hlásná

v. doby yothické. pozdji opravovaná,

a na sousedním, ponkud nižším pa-

horku rozkládá se proboštský chrám
.Xarozcni Matky Boží o dvou vžích.

zalítžcnv na míst staršího chrámu

r. I.'í;!4 biskupem Janem 1\' z Dražic

a r. I.Uo dostavný, jako veliká

tilodni i^othická budova, která zne-

sváena po ohni r. 1676. Pi nm
zídil týž Ijiskup klášter Augustián

, - \vlun |irn syny národa eského

f t po otci i po matce, shledávaje, že

národu eskému jiní národov ne-

pejí a ponvadž dv protivy pospolu

býti nemohou, tak i národovum

protivným není pospolu býti: klášter

byl rozptýlen Zižkou r. 1421. d-
stojenství proboštské podrželi ale

duchovní správcové mstští. N-
kdejší nádhern budovy klášterní pestavny po ohni r. 1676; v p-
vodní kráse zachovaly se velikolepá chodba kížová, se ti stran ob-

klopující nádvoí nkdejšího kláštera se skvostnou klenbou, zvaná

.rajský dvr", gothická kaple v I pate, založená r. 1294 biskupem To-

mášem z Bechyn, a kapitulní sí rovnž s nádhernou gothickou

klenbou.

Roudnice jest osada starého p\ddu. již \r XI 1 st. byla (Korcem

biskupským \- sousedst\í vsi Rváova, kteráž podnes ini ulici

mstskou. Pozdji vznikl tu hrad pevný a rozsáhlý; až do r. 1427 byl

hrad roudnický s rozsáhlým zbožím okolním majetkem bisku|)uv a od

r. 1344 arcibiskup pražských, kteí zde aslji i pobývali. Sem zejména

utíkal se arcibiskup Jan z Jenštejna ped hnvem krále \'áclava I\'.

Xa hrad zdejším chovány byly ve vazb osoby, kacístvím aneb

i jinak proti církevním ádm prohešilé. Tak r. !.'1=)() z rozkazu Karla W
vzen byl zde ("ola di Rienzi. tribun a vdce lidu ímského v boji

s papeži. Když r. l42l arcibiskup Konrád z \'echly pestoupil k uení

pražskému, zstal sice hrad roudnický jemu až do smrli (r. 14.'!
I ) sídlem.

RADNICI-; V ROUDNICI.



odkudž ídil sprá\u sk církve a kdež i žáky její svtil, ale zboží

biskupské i kUišterni rozchxáceno do rukou svtských. \' X\'I st. hos-

l)odaí"ili zde polští velmoži Jan Krištof hrab Tarnovský (1544—1567)

a svat Jeho Janoš kníže Ostrovsk\- (1567—1.^75). Tehdy byla Roud-

nice hluným mstem obchodním, kdež dle slov Bartolomje Paprockého

b\''vali ..sjezdové pro kupectví všelijaké na obilí, na víno, na ryby erstvé,

tunné i suché, na kon, na ovce. svin, na dobytek hovzí, na železo,

summou na všeliké handle." S rukou vdovy po pi^edposledním lenu
a vladai rodu rožmberského \'ilmovi. paní Polyxeny, rodilé z Pern-

štejna, dostalo se Roudnice r. loo,'. Zdeku \'ojtchu z Lobkíjvic.

Fot. Ad. K.jrber.

OCHOZ KL.XSTERA ROUDNICKÉHO.

povstnému nejvyššímu kancléi Ferdinanda 11 a odprci sta\uv

evangelickS'ch. kter\' s chotí svou ješt za platnosti Rudolfova

majestátu násiln v Roudnici uvádl katolictví. Tehdy i prol)oštství,

dosud v rukou církve pod obojí, osazeno knzem katolick\'m. Pri-

mátor Jan Kochovec, který hájil volnosti náboženské, ztrestán po

bitv Blohorské vzením doživotním. Od r. 1642 vládl zde znamenitý

státník Václav Eusebius. kníže z Lobkovic, ministr Ferdinanda III

i Leopolda I. za nhož Roudnice utrpla velice od Švéd: tehdy zboen
byl nepítelem i most labský. Kníže Václav Eusebius radil, aby císaská

politika pestala hájiti nesvorného i v sob rozpadlého Nmecka a hle-

dla si pátelství s Francií, ale r. 1674 náhle svržen a odsouzen k po-



bvlii \- l\ou(lnici do své smrti. Kníže Icnto uvedl do Cech hedvál)níelvi.

jemuž v roudnickém okolí dal sázeti moruše. Potomci jeho sídlíce

v Roudnici, peovali všemožn o povzneseni msta obchodem s chr.. lem.

dívím i obilím, který pi^ilákal znanx' poet osadník židovských, a pr-
myslem, kterému kníže Ferdinad Filip r. 1766 založil v Roudnici prá-

delnu. Knížata z Lobkovic pála i umní a poskytovala v Roudnici

útulek jazyku eskému: tak ješt r. I8()6 provozováno Haydnovo
.Stvoení svta" esky v divadle zámeckém.

Od r. 18.50 projíždí Roudnicí Rak.-Uh. státní dráha, která spolu

s paroplavbou labskou mocn psobí v hospodáský rozvoj msta,
nyní sídla velkoobchodu s ol)ilim. chmelem. o\ocem. dí\ím. ])rkny.

R.^JSKÝ DVIJR V BÝV. KLÁŠTEE ROUDNICKÉM,
STRANA jižní a VÝCHODNÍ.

latmi. šindelem. Díví plaví se do Roudnice po Vltav. Orlici a Labi.

Znamenit zkvétá i vývoz obilí, který dje se po lodích z \'ltavy

pišlých. Xa vtši lodi, pro Magdeburk a Hamburk urené, nakládá se

zboží všeliké, po dráze dopravené. Proti vod k Mlníku a Praze ob-

starávají dopravu parolodi vlené, již pak zahájeno i jednání potebné

za zízením pekladišt v Roudnici. Duševní snahy sousteují se hlavn

v podipském musei, jež od r. 1904 vydává vlastní sborník svj. Pr-

mysl zastoupen jest knížecím pivovárem, spolkovým cukrovarem

Podipským, Podipskou sladovnou spolkovou, lihovarem, parní pilou,

továrnami na pluhy, na seci stroje, na stroje hospodáské, olejnou,

továrnou na \vrobu koleek k dtskvm vozíkm, dvma továrnami



Fo* ^runner-Dvofák.

ROUDNICE, iPOHLED SEVEROVÝCHODNÍ),

na zátky, parní pilou, temi ciiielnami a knihtiskárnou. Obchod pod-

poruji: mstská spoi^itelna, obanská záložna, rolnická záložna Pod-

i^ipská a okresní hospodáská záložna.

Velikostí a poetem duši jest Roudnice z prostedních mést eských,

úpravou však a pokroilostí vyrovnává se i nejpednjším. Chloubou

její jsou ítárna asopis v besed ,Fiipu"', kdež nejpednjší eské
listy rzného druhu jsou vyloženy a hojn teny, Podipské museum,

vydávající pravideln „Podipský Musejník", a závod tiskask\'' a vy-

davatelský.

Malebn\'' jest pohled na Roudnici zvlášt se strany zálabské, odkudž

v harmonickém souladu vidí se sloueny i zajímavá poloha po mírn
pnoucích se pahorcích i obrazy památn\'ch budov mstských.

Záhy probudilo se obyvatelstvo roudnické po stránce vlastenecké,

nalézajíc následovníky v širém okolí. Proto Roudnice a okres její,

chvaln známé Podipsko, stanuly po r. 1848 v popedí ruchu eského
a \'ypjaly se na stupe nejpokroilejší vlastenectvím krajiny eské.

Této okolnosti sluší pedevším dkovati, že nepestává eské Podipsko

na levém behu labském, nýbrž že uchoval se jazyk eský doposud

v sedrni osadách pravého behu, rozprostených podél Labe a na úpatí

táhlé vvšiny S o více. Osady tyto územím svým podobají se jazykovému

plostrovu. o njž zadržel se píboj germanisace, od Litomic a Lipé

postupující. Z nich Lounky proti Libotenicm položené hledí si chme-

laství. V poiné nížin leží crnves a \'domice s pokroilým



hospodástvím. \'e \' elké jest farni chrám sv. Jakuba \'lš.. pipomínaný

již v dob("' pedhusitské a celkem v pvodní ])odob zachovaný, s pa-

mátnou románskou vži.

jádro Podipska prostírá se však na levém i)ehu Lal)e. na pla-

nin s povrchem mírné rozvlnným. ()byvatelst\o jeho, bodré, uvdo-
mlé, hledí si pedevším zemdlství s rozšíeným pstováním chmele

a cukrovky. \'šechny osady podipské pekvapují výstavnosti i spo-

ádaností. svdícími o vzdlání obyvatelstva, kterémuž napomáhají

i etné rolnické b e s í d k y. Mnozí jsou pívrženci vyznáni reformo-

vaného, jež v Krab i cích. na severovýchodním úpatí ipu, zídilo

si chvaln známý díví ústav vychovávací. mnozí i vyznání augsbur-

ského. Opodál Kral)ic veliká ves B ech lín ( 162 d. a 943 ob.) s farním

chrámem sv. Václava. Horní Bekovice, pvodišt vymelé rytíské

rodiny Bekovc z Bekovic. jsou nyní statek kolleg. kapituly Vyše-

hradské (ve výme 689 ha). Krásný zámek v poloze okolí vévodící

jest od r. 1890 sídlem král. es. ústavu pro choromyslné ženy. Z prij-

m3'slových závodv uvádjí se pivovár a octárna. Dle Jeovsi (Je-

vinves. Jen \- es) slov lideikomissní panství hrabat Chotk
z Vojnína se sídlem ve Veltrusich (ve výme 1981 ha). Ledice
(170 d. 9,59 ob.) s katol. filiálním chrámem sv. Václava z XVIII st.

V úlehli potoka, který z jižního sklonu ipu k Cepelu odtéká, jsou pra-

staré osady Ctin\es. prý pohebišt praotce echa, a Mne tš. jejíž

jméno odvozeno jest od staroeského osobního jména Mnata. Farní ves

Raínves pipomíná se již r. 1261. Pvodn gothický chrám sv. Havla

byl r. 1870 rozšíen. \' nedaleké Bíze vyskytují se hojné nálezy

archaeologické. Pi piiloce epele I'odlusky a Dvory Xové. blíže

kterýchž na ostrov
Fot Ad Korber. y fg^g QI1J.J bývalo pra-

staré msteko Múry,
r. Í.'U2 povodní zniené,

z nhož zbyl toliko

chrámec sv. Klimenta.

nyní odsvcený.

Xa pravém behu
Ohe v žírné nížin opo-

dál ústi potoka epele
rozkládají se staro-

slavné

DOKSANY, nkdy
bohatý královský klá-

šter panenský, nyní

VCHOD DO BÝV. KL.\ŠTERA DOKSANSKÉHO. msteko se 77 domv
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a 769 ob. Zde v krajin Ohi
zatápné založila Gertruda Ra-

kouská, chof knížete Vladislava,

r. 1 142 panenskx'- klášter Prae-

monstrátský a bohat jej nadala.

Píze mocných obmýšlela tou

mrou klášter doksanský. jehož

pevoišemi byly dcery krá-

lovské i z nejvzácnjších rodin

panských, který byl nejvzá-

cnjší díví vychovatelnou

v zemi, že záhy vyšinul se

mezi panenskými kláštery e-
sk\-mi na místo prvé a honosil

se nádherným chrámem, zbu-

dovaným vším umem slohu ro-

mánského. V ele pannám slála

prevoiše, správu statk klášter-

ních i bohoslužbu obstarávali

knží kláštera Strahovského

s pevorem. který od r. 1628 byl

praelátem království eského
a ozdoben odznaky pontifikál-

ními. Jakkoli r.' I20(^ a 1278

Fot. Ad. Kl ber.

BYV. KL.\STER V DOKSANIXH.

Fot. Ad. Korber.

KRYPTA POD CHR.XMEM V DOKSANECH.
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Fot Ad Kórber cliiúm i klášlcr vvhofly. pece
udrželo se duchovenství doksan-

ské na výši své. Za husitsk\'ch

\ alek i)yl sice i klášter doksanský
za okolnosti již neznámých vy-

pálen a statky jeho rozchváceny.

ale úsilim rázných probošt osa-

/rn opt pannami rozprchlvmi.

spolu s chrámem obnoven a zne-

náhla nabýval i statk ztracených.

Koncem X\'I si. poal se klášter

doksanský ponmovati a když jej

r. 1782 Josef II zrušil, ml již ráz

uplna nmecký. Pi zrušováni klá-

--lera \edl si krajský hejtman Ra-
kovnický Filip hrab z Kolovrat tak

nešetrn k praelátu Josefu z Win-
kidburka i k pannám, že vzbuzeno
bylo z toho pohoršení obecn.
Klášter v nynjší nádherné podob
z r. U)')7 ]iromnn v zámek a

s krásným panstvím (ve výme
I:í''ii ha) prodán r. 1806 rodin
l,í'ksu. ktiTá povýšena byvši do
stavu svdb. pán. poala se psáti

z Achrcntálu. B\''valý konventní

a nyní farní chrám Narození

.Matky Boži zachoval si z p-
vodní románské své sta\bv toliko

kryptu ])od knžištm, r. 1889

v pvodním slohu obnovenou.

klenl)u v lodích a absidy piTié lodi. \' nynjší nádherné barokní

úprav jrst dílem mladšího Dienzenhofra z 1. 1709—1733. Dojem budí

ti krásné vže a ústední kopule. \'zácná jest i výzdoba malíská,

zvlášt oltání obrazy od Skréty i Hrandla a fresky klenbové: velmi

cenné jsou i sochy a skvostn ezané ásti nábytkového zaízení.

Zámek jest úpraven z bývalé praelatury. zbudované r. 1692. \' bý-

valém refektái ze druhé poloxice W\\\ jest nyní panská jídelna.

Rozsáhlá budova nkdejšího konventu oddána jxxlízeným úkolm.

Na hbitov jest chrám sv. Petra a Pavla, pvodn farní. r. 1726

barokovým slohem pestavný, s krásnými varhanami.

L i i) o le n i c e s farním chrámem sv. Kateiny, zbudovaným r. 1708

v barokním slohu na míst starší svatvn z r. 1.S91. na levém behu labském.

EP1T.\F1UM KR.\LOVNY GERTRUDY
V DOKS.ANECH.



v nejzázší severní ásti okresu Židovnice s knížecím lobkovsk\'m

cukrovarem a se žárovými hroby z doby císaství ímského.

Pi levém behu labském rozkládají se Po aply, stanice paro-

lodní. níže Hnvice. Z eských osad na pravém behu Vetlá bývala

zbožím Augustinián roudnických a pstuje ješt dnes révu.

Fot. Jar. Synek.

MLNÍK (STR.XNA ZÁPADNÍ).

II. OKRES MLNICKÝ.

Chof prvého kestanského knížete eského z rodu Pemyslova
Boivoje 1. Ludmila Svatá, bjMa dcerou lecha Slavibora, kter\' vládl

nad kmenem Pšovan. rozsedl\''m od soutoku Labe s Vltavou po

pravém Pojizeí až k pomeznímu lesu v tak zvaném Záhvozdí.
Stedem Pšovanv a sídlem Slaviborovým byl staroslovansko^ hrad

Pšov, polohy dosud neurené, ale bezpen shledávané v úvodí po-

toka vodného i bystrého, který zídka zamrzá a v tních svých i pstruhy

živil, podnes pak Pšovkou slov. O est býti ddicem Pšova závodí

ves Sopka a msto Mlník.
Zastupitelský okres mlnick\\ tvoe spolu i okres politickx'. má na

4I.'H'44 km'- a v 6.3 obcích 45.579 oby v., mezi nimiž 65 Nmc. Labem jest

rozdlen ve dv ásti, západní nížinatou a velice úrodnou, která však



trpivá znan zátopami labskými i xltavskými a na severozápad
ohraniena jest mírn se pnoufim svahem planiny ipem korunované.

Mezi Vltavou a Labem jsou místy husté listnaté lesy. Na pravém
bi^ehu z luzné nížiny poiné zvolna zdvihá se planina Blská, roz-

rytá širokými údolími vodných potok Klokoe, Pšovky a Lib-
chovského. na povrchu svém plasovitá, se statnými osadami, ale

trpící nedostatkem vody. U Mšena na severovýchod poínají vrchy

táhlé a maleliné. jimiž u Stránky na svém nejvyšším míst vypíná

se okres Mlnický do výše 3.57 m n. m. Podél levého behu vltav-

ského a labského vedena jest Rakousko-Uherská státní dráha s místní

tratí z Jenšovic do Lužce. Jižní ástí okresu prochází ("eska Severní

dráha se spojením z Neratovic do Kralup, po pravém behu labském

jde Polabská trat Rakouské dráhy Severozápadní, od níž z Mlníka
uchyluje se ke Mše nu dráha místní. Obyvatelé pstují obilí, zvlášt

pšenici, révu, ovoce, chmel, v poin\'ch polohách i zeliny. Úhel

Labem a Vltavou seven}'- a protilehlý pravv' beh labský, pokud
pronikají zátopy jarní, porstají mohutn\'mi listnatými lesy anebo po-

kr\'vají se luhy a luinami ; vtší lesy jsou i ve vSxhodní ásti okresu.

\'ltava a od ústí její i Labe oživeny jsou párníky, lodmi a vory všeho
druhu, Labe nad .Mlníkem vory, jakkoli r. 1846 uinn pokus s paro-

plavbou již od Obístvi. Od Waan zízen již laterální prplav.

veden\'- kolem Hoina, kde^ upraveno zdymadlo. Pod Mlníkem upra-

veno pekladišt i pístavišt parolodí. Pekladišt dodlává se zname-
nit\'ch výsledku, vyvážejíc hlavn jemen a cukr. Prmysl zkvétá

hospodásk}'. hlavn cukrovarský. Obchod a úvr podporují: na Ml-
níce mstská spoitelna, okresní hospodáská záložna, obanská zá-

ložna a rolnické úvrní družstvo, v okrese obanské záložny v Sopce
a v Mlnickém Vteln. pak 18 záložen Raiffeisenových. Práv vydány

úkazy vládní, aby pikro-

ilo se ihned k regulaním
pracím na Labi od Ml-
níka do Xeratovic. jsou

však ohavy, že záslužné

a pro veškeru krajinu na

výsost dležité dílo zmaí
se aneb alespo zdrži

odporem majitel soused-

ních pozemk, namnoze
velkostatkáských. Splav-

nost Vltavy velice pod-

porována laterálním pr-
])lavemHoinským. U kní-

SOUTOK I.AB2 s VI.T.WCU. žeciho lobkovského dvora

Fot Jos, Tachecí
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Peplatila provozuje se na potoce chov pstruh. Z obyvatelstva

jest 36.665 katolík, 4.505 evangelík (v Byškovicích 200. v Brezince 76.

v Chodci 128, v Chorušicích 80. v Citov 58. ve \'elkém Újezd 268,

v Hostin 73, v Jelenicích 51. vjenichov 196, v Kaniné 175, ve Klich

90, v Kokoín 52, v Krpích 74, ve Lhotce 156, v Libiši 117. na

Mlníce 219, ve Mšen 99, v Nebuželi 106, v epín 97, v Šemano-

vicích 63, na Stránce 114. ve Strážnici i86. ve Stednici 77. ve Vehlo-

vicích 71, ve \'rutici 72, ve \'teln Mlnickém 168. na Vysoké 235

a v Záboi 106). 398 žid (na Mlníce 148. ve Mšen 24. v ()i)íství I'))

a 1 1 stoupenc jin\'ch vyznání.

Fot. Jan Kaftan ml.

ZDYMADLO XA LATER.\LNÍM PRPLAVE
HOÍNSKO-VRAANSKÉM.

Královské vnn msto MLNÍK, na ostrohu položené, jímž pla-

nina Blská k Labi spadá, pvodem svým odnáší se až do X st. a jest

s nejvtší pravdpodobností ddicem Pšova Slaviborova. Za Boleslav

byl zde knížecí hrad. na nmž trávila vdovství Emma. chof Boleslava II.

Odtud byl hrad mlnický vdovím sídlem knžen a královen eských

až do dob královny Johanny z Rožmitála, choti krále Jií z Podbrad.

Již v XI st. vzkvétala na hrad kollegiátní kapitula, nadaná hojnými

statky v okolí, jejímiž probošty bývali též lenové rodu panovnického.

Mnozí z probošt mlnických zaujali i biskupský stolec pražský.

Z pedhradi vyvinulo se ve XIII st. královské msto, jež Karel I\'

uinil vnným mstem eských královen a stal se i jeho dobrodincem,

vštípiv na xýslunných stráních okolí mlnického ušlechtilou révu. dle
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podání biirjíundskou. pestavv hrad eských královen a nepochybn
i starobylý proboštsk}' chrám do dnešní podoby. tvrtá chot Karlova.

Eliška Pomoranská. skonila zde ve vdovském ústraní dny své. Za
husitských válek zašla kapitula, z jejíchž statk vznikla léna hradu

mlnického, ale ješt Barbora Celská. vdova Zikmundova (Ý 14481.

a Johanna z Rožmitála (t 1475) zde dvorem až do smrti pobývaly.

Následovala doba zápisnSxh držitel, mezi nimiž v XVII si. jmenuji

se hrabata ernínové z Chudenic. R. 175.'S provdala se hrabnka Maric

Ludmila ernínova za Augusta Antonína knížete z Lobkovic, jehož

potomkem jest nynjší držitel a spolu prvý uživatel druhého knížecího

Fot Jos T.ichecí

.MLNICKY ZA.MEK

svenstvi (ve výme 3.466 Aflt Jií Kristián kníže z Lobkovic, vlaste-

necký nejvyšší maršálek království eského.

Mlník skládá se dnes z hradu, vnitního msta, dvou pedmstí.
Pražského i Labského, a z širokého pásu osad. v poloukruhu

k v\'chodu rozepjatém msto a pedmstí obklopujících, z Rybá.
Z á duši. Okrouhlíka. Podola a Blat. k nimž pidružují se ješt

ve vinohradech rozptýlené villy a domky Chlomka a Malého Boka.
Msto s Pražským pedmstím ítá domv 2TA a 2.762 obyv.. s osa-

dami venkovskými ale r. 1906 již 62.5 domv a 5.3(K» obyv. (r. iy<M»

4.^27). Osady venkovské rozkládají se v údolí a podél behu potoka

Pšovky. msto a dv pedmstí jsou na výšin, stedním echám
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daleko vévodící. \'nitní msto bylo ped r. 1274 opevnno, ehož
zbytky jsou brána Pražská, vž vodárny, ástky hradeb a tyi bašty.

Dnes jest Mlník sídlem okresního hejtmanství, okr. školní rady,

okr. soudu. hl. bern. úadu, školy vinaské, ovocnické, školy obchodní,

státní školy košíkáské. chlapí i díví školy mštanské. katolického

probošlství (obnoveného r. 18%), fary evangelicko-reformované, domu
sester sv. Karla Borom. Prmyslu slouží cukrovar na pr. behu
labském, právovárený pivovár, olejna, knihtiskárna a dva mlýny.

Nejnovji tvoí se spolenost pro zužitkování ovoce. Velmi ilý jest

obchod, podporovaný mstskou spoitelnou, obanskou a okresní ho-

spodáskou záložnou. Na týdenních trzích kupí se hojn obilím, ovocem
a zelinami z úrodného okolí : z proslavených vinic pi mst a z okolí

po pravém behu od Záboe a Tu han až za Mlazice, které dnes

pokrývají plochu 284 ha 91 a. z nich 75 ha 8() a v katastru mlnickém,

tží se znamenité víno.

Prvým z nákladníku jest Jií kníže z Lobkovic vinicemi Me-

ískou. Turbovkou a Sternberkou jihovýchodn msta. Sviní na

hradním úpatí a nkterými vinicemi na Chlomku a u Mlazic (celkem

49 ha). R. 1905 sebráno na knížecích vinicích 2.005 g hrozn, z nichž

vylisováno 1.405 hl vina. Hojní jsou nákladníci mštanští. Témé
v každém dom jsou sklepy veliké, mnohdy troj- ba i typatrové,

svdící o mnohem rozsáhlejším pstní vína v minulosti. Za našich

dn vývoz se vzmáhá a také již tží se vina znan více. 6.500 až

Fot. Brunner-Dvorák

ZÁMEK MLNICKÝ S CHRÁMOVOU \'ÉŽÍ A PROBOŠTSTVÍ.M
|0D JIHOZÁP.XDU).
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Fot. K. Polivka

9.()(M) hektolilr ron, ježto zakládají se vinice nox. Knižeei hospodá-

ství vinné provozuje se nyní \' zámku mlnickém, kdež jsou v pizemí

staré kvasírny s hydraulickým železn\'m lisem, lisujícím tlakem 250

atmosfér a nová kvasírna na víno šampaské. Hlavni sklepy jsou

o trojím ponebí. Hlavn se pstuje víno .rouí" (modré burgundské),

bílé a šedé burgundské, bílý a erveny' .tramín", ryzlink a j. Vino-

braní poíná v polou záí a trvá nkdy až do polou íjna. Sbírky ko-

nají se za úedního dohledu a za bedlivého tídní hrozn. Z vyberu

modr\'ch hrozn burgundsk\'ch lisuje se víno .karet", z nhož nyní

pipravuje se šampaské. Vedle knížecího vinaství svtoznámé jsou

závody Viktorinv a Simnkv. nejmodernji zaízené.

Mlník jest msto úpravné s pknou v\'Stavnosti. výborným dlá-

ždním. krásn\''mi sady a píjemnými letohrádky po okolních vininých

stráních. Pední památkou msta jsou býv. hrad ovdovlých královen

a proboštský chrám sv. Petra a Pavla. Hrad tvoí nepravidelný tverhran

a pochází na své nejstarší západní stran z X\' st., nejvyšší jest strana

xýchoilni. jižní i severní strana honosí se uvnit dvojím patrem arkád

nad sebou jdoucích. V prvém
pate severního kídla jest go-

Ihirká kaple sv. Ludmily ze

.\1\' st.. prý na míst rodné

komnaty svat knžny. Ve
druhém pate umístno jest mu-
seum vinaské. Pod hradem
jest \ inný sklep o dvou pa-

trech, v nmž bývá pravideln

až ,3.000 vder vína uloženo. Po
jižní stran hradu zdvihá se

liroboštský chrám sv. Petra.

pislavnN' ve XIV st. ke star-

šímu románskému chrámu, ny-

njší sakristii, ale dovršenx'- te-

prve v XV stol. spsobem
gothiky Vladislavské, s krásnou

vží, 60 m vysokou, s niž na-

skytuje se pekrásná vyhlídka

po stedních echách. Nejskv-

lejší ástkou stavby chrámové

jest vzácná klenba hvzdová.
\' sakristii rukopisný evan-

gíliá ze XII st. Na nepravi-

delném námstí, nkdy pod-

ARKAdy zámecké na .mlníce. sínmi ol)klopeném, jest staro



Fot. Jar. Synek.

i

WÉ
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Fot. Jan Kaftan ml.

ŽELEZNÝ MOST POD MLNÍKEM.

s parním mlýnem, v nmž vyrábjí s .eské sušenky", cihelnou a
rozšíi^eným košíkástvim. — Níže \'rhno. ves s farním chrámem Po-

výšeni sv. Kíže, pvodn gothickým, ale pozdji pestavovaným. — Pi
ústi vltavském jest Hoín. ves na ostrov mohutným stromovím za

rostlém, se zámkem knížete Jií z Lobkovic /. W\\\ st. S |)oátku
X\' st. byl tu dvr královnin, pozdji v tvrz pemnný, na jejímž

Fot. Jan Kaftan ml.

RUŽOVE STRO.MY V P.ARKU HORÍNSKEM uxon kvét,.
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míst r. 1747 Isabella markraljnka z Westerloo. vdova po Františku
Antonínu hrabti ernínu z Chudenic, zbudovati dala krásný zámek,

ílromv. a pi^i nm chrám sv. Jana Nep.,

arnim. R. 1823 založila zde knžna
Marie Zdeka z iLob-

ukrytý \-e stínu košatých

kterj^ž jest od r. 1787 chrámem

Fot. Jan Kaftan ml.

KNlZECI H.\JOVN.A V HOkINE.

kovic sirotinec pro 16

sirotkv obho pohlaví,

který r. I84Í5 pest-
hován do Roždálovic.

Pi zámku jest rozlehlý

park s vodárnou i ba-

žantnicí. Xkdy zde bý-

valy rozsáhlé chmel-

nice, po nichž ješt
zbvvají zstatky. Xíže

pi Labi \'
1 n v e s,

úpravná osada s far-

ním chrámem sv. Jana
Ktitele, znovu zbudo-

vanS'm r. 1866 na míst
památného chrámu ro-

mánského tehdv zboe-

Fot. Jan Kaftan ml

^^^

zimní partie v hoínske.m parku.



Fot. Jan Kaflan ml.

PARTIE XA HOÍNSKÉM POTOCE V KNÍŽ. PARKU.
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Fot. Jan Kaftan ml

XA HOINSKE.M POTOCE.

Fot. Pavel Kórber.

ného. který byl zbudován na spsob koslelce. \' nižin pi Labi, vroubené

svahy planiny ipské, uprosted rozsáhlých štpnic a vinohrad polo-

ženy jsou BekoviceDolní, úpravná osada se 1 12 domy a 1.018 oby v.,

pvodišt vyhaslého rytíského rodu Bekovských z Sebiova. od r. 1627

v držení mladší vtve knížat z Lobkovic, s krásn^-m zámkem, zbudo-

van\'-m r. I6(J6 na míst b\'valé tvrze do podoby tvercové a r. 1853 úplné

zmodernisovan\'m : pvodn byl zámek tento na tyech svých rozích

zdoben šestihrannými vížkami. \'elkostatek Dolní Bekovice má v\'-

mry 2.184 Afl, z nichž 34 /la

vinic, a proslaven jest vzor-

ným vinným hospodástvím

i vinnými sklepy, v nichž

uchovává se vzácné víno

z okolních knížecích vinic,

zejména ze Zdeci ny. Ve
vsi jest veliký cukrovar a

pivovár. Jihozápadn odtud

v rovin polabské položen

Cítov. veliká ves s 219

domy a 13-14 obyv., s farním

chrámem sv. Linharta, p-
z.\.^\EK V Di>L. BEKij\iL:n.n. vodn í^othickvm.



33

Xa levém behu labském, uprosted smavNxh luh, jest ves Li bis

s památným kosteUkem sv. Jakuba, zbudovanj-m ve XIV st. slohem

gothick\'m, s vží s poátku XVI st., se vzácnou gothickou ornamen-

tikou. starobyh''mi malbami násténn\'mi. kamennou gothickou ktitelnicí

a skládacím oltáem. Jest tu fara evangelicko-reformovaná se zborem,

r. 1789 vystaveným. Xíže pepíná Labe silnice z Prahy do Lipé vedoucí

na Štpánském pívoze, blíže nhož jest vesObíství. pvodn

Fot, Jos. Fiedler.

VNITEK KOSTELA SV. JAKUBA V LIBISl.

Bíst. se 158 domy a 1117 obyv., pvodu prastarého, s hroby z doby
ímského císaství, s farním chrámem sv. Jana Kt. spsobu prostého,

po obou stranách s obdélníkov\'mi pístavky, se zámkem Ferdinanda

hrabete Trautmannsdorfa, zbudovaným r. 1824— 1826 ve stízlivém

spsob na míst výborn zachovalé statné tvrze, s kollejí Redempto-
ristv i s opatrovnou školních sester, s mlýnem a pilou; v okolí jsou

nkteré vinice. Velkostatek Obíství má výmry 131.35 ha. Jihozápadn
odtud Chlumín, též Chlomín, v obecné mluv Klomín, starobvlé
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stalnv statek, od r. 176;^ ást lirabciho Cholkoxskrho lidcikommissu

Jeiiovsi. Karni chrám sv. Maíi Magdalské byl již farním a dekanátnim

za dob pi^edhusitských ; v nynjší ozdobné podob rokokové |)0(iiází

z r. 1732. y byv. zámku architektonicky bezvýznamném umístna fara.

Díve, dokud tady procházela hluná silnice Lipsko-Vídeiská. býval

Chlumín dležitjší. Nákladní vozy po této silnici jedoucí pepravovaly

se pes Vltavu na pevoze v Kozáro v i c í ch. <)podái Záiezlice
s filiálním kostelíkem sv. Mikuláše. \' úhlu me/.i Labem a \'itavou.

veleúrodném od astých zátop obou ek. avšak i každoron tém
povodnmi ohrožovaném, jest knížecí lobkovský dvr O u p o r s po-

zemky v království eském z nejúrodnjších. Jižn Libiše Byškovice,
ves astji jmenovaná v podání svatovojtšském. s kapií téhož svtce

z konce XVII st.

Na pravém behu labském, v poiné nížin. Tu ha. \-es s vini-

cemi a rozsáhlým pstním zelenin. — Severnji, na ú[)atí výšiny sou-

jmenné. Zabo s farním chrámem Narození Matky Boží. r. 1884 na

míst starobylého gothického chrámu znova zbudovaným, s hojnými již

vinicemi, zvlášt u zámeku Turl)o\ic. kdež jsou i veliké knížecí

vinné sklepy. — Pod Mlníkem v poiné nížin P š o v k a. v obecné

mluv Sopka, ves se 166 domy a 1305 obyv.. vzniklá pi ústí Pšovky

do Labe. snad pesídlením slovanského obyvatelstva, když z pedhradí

mlnického bylo vysazeno msto, nyní sídlo knížecí lobkovské hospo-

dáské zprávy panství mlnického s pivovarem a ml\-nem. R. 1263

založen tu byl .pod Mlníkem" klášter Augustiniánsky', kterv a ve stavu

zpustošeném petrval boue husitské a zrušen byl r. 1789. Bývah' klá-

šterní a odtud farní chrám sv. Vavince skládá se ze zajímavého, ne-

obyejn dlouhého knžišt gothického. k nmuž pozdji pistavna
prostá lod. B\a'al5' konvent s ambity obklíeným dvorem hostí nyní

knížecí úady. \' obci psobí obanská záložna. V vsi jest zaízeno

mlnické pekladišt, v okolí pak jsou etné vinice na výslunn\'ch

stráních, mezi nimiž rozptýlena jest malebn ves Mlazice s 267 domy
a 1360 obyv.; obyvatelé hledí si košíkástvi. Nejvzácnjší víno rodí

Troj slav, položená na soumezí tí starobylých kraj esk\'ch. Pod
Trojslavou šíí se vinice u Vehlovic až k Labi, mezi nimiž knížecí

lobkovská vinice Koráb s kaplí sv. Jana Nep. z r. 1728. Za \'ehlovici

jest hranice národnostní, nejblíže ke Praze posunutá.

Nejvýchodnjší osadou okresu Mlnického jest Vtl no Ml-
nické, úpravná a zámožná ves s výstavností a dležitostí mstskou
pro rozsáhlé okolí, se 1-14 domy a 969 obyv.. položená na planin pi
silnici od Mladé Boleslave na Mlník vedoucí a po vžích obou svých

chrám daleko viditelná. Farní katolický chrám sv. Michala, pi nmž
pisluhuje pravidelné dkan z Chorušic. jest ozdobná rokoková stavba
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/ WIH st. s pknou prelní vži. Farni chrám evanyelicko-reformo-

vany zbudován ve známé spsob toleranních zborCiv a uprosted

pedešlého století pistavna k nmu prelní vž se štíhlou stanovou

stechou. \'e \'teln jest záložna obanská. Zámožnosti vynikají též

Chorušice a Choroušky. K dkanskému chrámu Nanebevzetí

-Matky Boži konávají se pouti. V ])oioze vévodici, uprosted tém
Blské planiny, rozkládá se daleko viditelný epin. ves s 226 domy
a 1282 obyv., sídlo velkostatku o výme I38;í"5 ha. jehož majitelem

jest nyní St. Ed. Berger. Ped válkami husitskými mli zde kommendu
nmetí rytíi, kteí ve XIII st. zbudovali i farni chrám s\-. ( )ndeje,

na jehož mister. 1846— 1850 zdvižen nový gothický chrám .Matky Boži

Fot. Brunner-Dvofák.

ZÁMEK HR. \'.\LDSTEJ.\A \' LIBLICICH.

\'ítzné s dvma vžema v prelí. \' pozadí jest zámek, pvodem staro-

bylý, ale zmodernisovaný. \' Kepin jest záložna Reiffeisenská. Xej-

vyššim bodem planiny Blské jest Libe Vysoká (299 m) s pivo-

várem a záložnou Reiffeisenskou. S ní tém sousedí Radou s go-

thickým kostelíkem sv. Havla. Po vysoké stráni, která lemuje pravý

beh vodného potoka Klokoe, rozloženy jsou Krpy se zajímavým,

pvodn gothickým filiálním chrámem sv. Jana Stétí, se zvonem dle

nápisu z r. 1479 a památnou kazatelnou. V Krpich jest záložna Reiff-

eisenská. pi Klokoi vtší mlýn. Podél pravého behu potoka Klokoe
a po mírn pnoucí se stráni rozloženy jsou

BYŠICE, msteko starobylé se 191 domy a 1128 obyv., souste-

dujici se v nevelikém námstí a tyech ulicích, v rzné úhly svta se

rozbíhajících. Xa severní stran námstí, jímž protéká Kloko, jest na
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Fot. V. Jindra.

klhi

misLr icnaissanní radnice s podloubím a dxnia šliiv n()\á z v. 1872.
proti ni. na levém behu Klolíoe. zámeiv kni/cw Jii^i z Lobkovic, ze
X\'l stol., n(Mvdy úpravn vyzdobený, dosud budovou s\ou obklopující
tverhranné nádvoí; krásný nkdy park promnn v štpnici. Nad
mstekem na výšin fihálni chrám sv. Jana Ktitele z konce XVII stol.

.Až do r. 1719 byly Byšice zvláštním panstvím s majiteli asto se stídají-
cími. \' Byšicích jsou knížecí cukrovar, ti mlýny a záložna Reiffeisenská.

Opodál, pi silnici Mladoboleslavsko-.Mlnické. jsouLiblice. Kn-
žišt farního chrámu sv. \'á-

clava jest gothické. lod a vž
ze \y\\ stol. Krásný zámek
hral)le z \'aldštejna zbudován
\e slohu barokovém r. 1699.

\'elkostateklibiick\' má výmry
l9{H /w. K Liblicum p()|)isuje

se veliký mlýn i^ejkov. —
-Xevysokým pívrším oddleny
jsou od Hyšic Ceelice. rozlo-

žen v úvale, na jihozápad po-

rostlým Cecemínem zaveném,
ves se zbytky stedovké tvrze

a s farním chrámem sv. Havla,

pvodn románským koslel-

cem, z nhož zachovala se ješt

l)amátná vž až do hrotu vy-

zdná. Chrám pestavn ze zá-

klad nepochybn r. 1721. VCe-
elicích jest záložna Reiffeisen-

ská. Pí vory Hoejší a

Dolejší, se dvma mlýny,

položeny jsou již na pokraji ze-

lináského úkrají staroboleslav-

ského.
RADNICE VE MŠENÉ. ,, ,., , „. ,

Opodál pramen I sovky,

v horním toku i Vruticí zvané,

položeno jest ve vysoké poloze (353 m) na úpatí hory \'rátenské. v kra-

jin povstné nedostatkem vody, msto
MŠENO, až do r. 1874 píslušné k zastupitelskému okresu Bl-

skému. .Mšeno s osadami Skramouší nebo Vaatovem. Romá-
novém a Sibencem ítá ve 344 domech 2167 obyv.. jest sídlem

mesiánské školy chlapecké i díví, spoitelního i úvrního ústavu

a obanské záložny. Xa námstí Karlov jest farní chrám sv. .Martina.



Fot. Ant. Rázek.

PREDVÉKÉ SKALNÍ OBYDLI
ZV. „NEDÁMY"

po \elikém požáru r. Ifi()7 v ro-

mánském slohu pieslavný, na

míslé b5'valé gothické kaple sv.

Václava, s vži 53 m vysokou.

B\'val\' husitsk\' chrám s\-. Jana

r. 1785 zrušen a r. 1901 na školu

pestavn. Radnice s prQelni

hodinovou vží po požáru r. 1867

ze základ znovu zbudována. Ve
staré, ale potebám doby pisp-
sobené budov školní umístno
museum. Mšeno vzniklo na krá-

lovství a pipadlo ve XIII stol.

klášteru Svatojirskému v Praze.

R. 1306 nabyli ho páni Berkové

z Dub a nepochybn založili

Fot. Brunner-DvufáU.

tvrz, jež ješt r. 1528 byla obý-

vána. Karel IV Mšeno obdail

mstským právem a rozsáhlými

lesy. V XVI stol. držena ást
Mšena ke hradu Bezdzi. R. 1642

nabyl Mšena a Lobe rytískx-

rod Vžník z \'žník. Xárodní

prol)uzení záhy ve Mšen
podporováno, zvlášt eským
ochotnick\''m divadlem, r. 1804

založen\'m. R. 1867 z nejvtší

ásti znieno i)OŽárem. ježto

pro nedostatek vody stiženo

bylo hašení. Obyvatelé hledí

si vedle mstských živností

zvlášt ovocnictví a v prvé

ad pstování tešní, pak

chmelaství. Nedaleko msta
na severní stran l^vvala tvrz

a pozdji zámek Roman o v,

r. 1724 zboený, s kapli sv.

Maí Magdalské.

Na silnici a pi místní dráze,

jež spojují Mšeno s .Mlníkem, HRAD KOKORIN.



38 -

jsou X c 1) uzel y. ohecn X e-

bužcl. \cs dávného p\odu.
s kalolirkvm farním chrámem
s\-. Jilji. pipomínaným již za

(ioh ])íedhusitsUveh. v nynjším
neúhledném baroku z r. \1'A5.

s farním chrámem cvangeHcko-

reformovaným. s dvma ml\'ny

a cihelnou. Xkdejší vinast\í a

chmelaslví ustoupilo pstování

cukrovky. V okolí objeveny

hroby žárové. Mezi Xebuželí a

Mšenem na planin ležíKaniná
s okolím archaeologicky i histo-

ricky velezajíma\ ým. 1' vsi jsou

|)odnes zejmý stopy staroslo-

vanského hradišt. H r á z s k e m
zvané, ve kterémž spatuje se

hrad Kanburg nmeck\'xh le-

topis, marn r. Ho,S vojskem

Fot. V. Jiiidia.

Fot. V. Jindra.

SK.ALNl ÚTVAR „HRAD"
:V PASTU.-íi ROKLI U MŠEN.A.

skalní itvar .pokliky-
v dolí kokoínském.

Karla \'e\. obléhaný. Odtud severo-

západn na skalnaté stráni, která

lemuje pravý beh Pšovky. jsou

rozsáhlé zbytky pedvkých skal-

ních stavl), zvané nyní Xedámy.
a blíže nich zbytky stedovkému
hradu podobné, jimž lid dal jméno
Krvomlýna. Xa strmé skalin

malebn(' trosky hradu K o k o-

í n a. krajinný sk\ost \' pekrás-

n('m. di\"()ce romantickém údolí

potoka Pšovky, dosud se zením
ke krásám svým ani nedocenného
ani dosti známého. Trosek jádrem

jest vysoká kulatá hláska. Hrad
vzniklv \c .\I\' stol. drželi páni
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Fot. Jos. Tachecí.

KOKORINSKE IDOLI.

Berkové z Duho. ale již v X\'l slol. byl hrad oi)oušlén. r, 162.'-?

dokonce pust\-. Okolí jest památné geologicky malebnými kido-
vvmi skalami vrstev jizerských, které na mnohých místech mají po-

rot. Jos. Tachecí.

SKALNÍ BYTY ,V KOCICIKE- U MSEXA.
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dobu stihlých i vysokých vží. Opodál ve vysoké poloze \'ysoká
s farnim chrámem katolickým sv. AMclava z r. 1754 a s farnim

chrámem evangelicko-reformovaným. Severn odtud Šemanovice
s jednoduchým chrámem sv. Jana Xep. z r. I8(«, od r. IH9I farnim,

a Trus k a \' n á.

Fnt. \'. Jindr;i.

SKALNÍ ÚTVAR .MEDVD" V PASTUSl ROKLI
U MŠENA.

III. OKRES BRANDEJSKÝ.

Jizera v dolnim toku svém plyne již nižinou. toliko na pravém
behu nízkými výslunními stránmi vroubenou, mezi luinami po výtce

na nkdejších ])dách rybniných. Širokým pásem vkládají se luiny
tyto do mohutného zhluku les po obou stranách, zvolna na jihu

k Labi spadajících, s nímž proti Toušeni Jizera na vždy splývá. Na vý-

chod lesy tyto, píslušenství panství Brandejského. pecházejí v lesy

Lyské, na západ šíí se po velikém trojúhelníkovém prostoru. Severo-

západní drahou a irok\'mi prhony silnic i cest v rzn5'ch smrech
rozdleném, Brandejsk\' les, nkdy Borem zvan\', až k Labskému
Kostelci. Les pestává tam, kde písená prst, píhodná k vývoji \še-

likých strom lesních, ustupuje tžké erné pd, na vlhk\'ch vrstvách

spoívající. Orba na této pd potkává se s pekážkami, ale za to

daí se výborn zelinám, zvlášt okurkám, cibuli, vodnici, zelí. které

dnes jsou hlavní plodinou krajiny. Od povýšené písené návje Hla-

venecké šíí se zelinný kraj podél obou Hlave. Kontop. Dís až

k Xedomicm. Tišicm a Všetatm, Polabskou pak tratí Severozápadní

dráhy získán jemu hojný vývoz do sevcrnihcj Nmecka. Lín plouží



se krajem tímto bahnitý potok, ve mnohé lucni struhy rozdlen\'. kter\'

u Cheníka (Hdov Kenek) do Labe vpadá. Na hranici okresu

Mlnického pichází potok Kloko, jehož lev}' beh vroubí a úvodí

od poíí Jizerského oddluje kídová planina, nejjižnjší ást planiny

Blské. nad Hlavny i Kontopy. Osamle od Klokoe smrem jiho-

v\''chodnim zabíhá pívrší Cecemín (234 ni), na severním svahu po-

rostlé hustým doubím, kdežto na jižním a západním prostíraly se

BRANDEJSKY ZÁMEK R. 1800 (dle staré rytiny Bergrovy).

u Všetat a Nedomic až do XVIII st. rozsáhlé vinice. Nkdy šíil se

hvozd až k Labi, do písené nížiny, ekou nanesené, po jejíž innosti

svdectvím jsou podnes etné tn a opuštná ramena. Pravý beh
Labskx' vroubí mírn pnoucí se strán, za nimiž zdvihá se jihozápadním

smrem planina na Korycanských vrstvách spoívající, veleúrodná,

mlk\'mi úlehlemi potokv a struh místy vymletá, jež nejvýše dopíná

se vsí Mst etici (249/72) a Kuchykou u Starého Brázdíma
(24! m). Labe iní mnohé zátoiny a obtéká u elákovic, Brandejsa

i Kostelce nkteré ostrovy.

Nejvtší ást okresu Brandejského jest píslušenstvím soujmenného
panství (ve v\'me 7055 ha, z nichž 5574 ha les), njmí majetku arci-

knížete Ludvika Salvátora, do r. 1468 rodu pán z Alichalovic; až do

r. 1860 bylo zbožím korunním, pro piležitou polohu blízko Prahy
k lovecké kratochvíli král eskvch urenvm. Toí bvl slavnv královskv



.fot", za Rutlulfa II pn vši hranici opiorcný. \'vsoká i erná zvér

v nm u velikém množství chována, podk' obou rek i bobi loveni a na

hojných záspích v i^olohách vho(ln\'-ch obili a seno zvi kladeny. Zle

trpl lid ve vesnicích zálabskych zví, která pustošila setbu, aniž by
rolník sml odvážiti se obrany : ani psa. dle písného rozkazu prst
na pedních nohou zbaveného, do svého pole vésti nesml. Pro pohodli

krále a jeho družiny zaízeny v lesích , zelené boudy", jichž jedna,

v myslivnu promnná, u Olradovic našich dn se dochovala.

A' Hlav ne i na výšin vinohrady pokryté a pi dolní Jizee v Oponi
byly lovecké zámeky, opoenský, v X\'II st. zaniklý, pi krytém most
toliko pro krále ureném, hlavenecký. v jáde svém podnes zacho-

van\\ ale zpustlý. Pro zv na místech hojných stáje poizovány, do

nichž krm kladena. Nejskvlejší doby .fotu" byly za Rudolfa II.

ješt však Leopold I. Karel VI a arcikníže Karel s poátku XIX st.

horliv oddávali se zde myslivosti.

Okres Brandejský ítá ve 4 mstech, . mstekách a 45 ol)cích

36,520 obyv.. mezi nimiž 2.37 Xmc. 402 evangelík. 572 židv. Labe
dli jej ve dv polovice, z nichž levobehá slyne velikou úrodností:

nkdejší dvory královské v Toušeni. Devicích. Ostrov a Brázdíme

pokládány za nejvýnosnjší eské dvory komorní. ást pravobehá. kde

nezarstá lesem, jest sídlem pokroilého zelinástvi. V Zápech. Xe-

hvizdech a Toušeni vzkvétalo a podnes ješt se provozuje kamenické

obrábní pískovce, jakkoli nazelenalé jemnozrné druhy, z nichž mimo
jiné budován byl chrám sv. Xila v Praze, již jsou vyerpány. \'eškera

levobehá ást okresu jest nyní sídlem pokroilého zemdlství, pro-

vozovaného na vtších usedlostech sediských. zvlášt v Záluží. .Mst-

ticích. Svémyslicích. Devicích. Poleradech. s ímž souvisí i hospo-

dáský prmysl, po výtce cukrovárský. Chloubou okresu jsou statné

živnosti hospodáské, namnoze zachované ve velikosti pvodní, mnohé
za dn našich píkupy zvtšené. Ve Mstticich bývaly dva svobodné

dvory, jeden pod ochranou kapituly Slaroboleslavské o výme \~'lha.

druhý pod ochranou panství Brandejského ve v\'-mc \\\ ha, jež nynjší

majitel Max Passer píkupy zcelil v jedin\'- rustikální velkostatek (. I.

2, 9, 13—16. 18—19) ve vxníe 334 Aí7 \edle nho jsou ve Mstticich

ješt statky ddic Karla Kratochvíla o ,52 ha a Jana Zalabáka o 56 ha.

Ve Svémyslicích statek Antonína Peyra má v\-mry 81 ha. Jana Svo-

body 72 Aff. Jaroslava Hybši Mha. \'Jenštejn drží Josef Stára 112^0.

Josef Strach 32 ha. Josef Žert a Jindich Žert po 33 ha. v Hlavenci

Antonín Prášek 43 Aa. v Toušeni Anna Svobodová 15 ha. Došek Bedich
65 ha. Došek enk A5 ha. v Zápech Alois Kuklík 51 ha. ve Devicích

Jan Záruba 97 ha. Jaroslav Hybša 68 ha. v Poleradech Norbert Srb 44 ha.

v elákovicích Alois Kellner 97 ha. ^'áclav Knittl 44 ha. v Popovicích

Jan \'it 42 hci. Ode dávna procházela okresem hluná silnice Pražsko-
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Liberecká, v ásti jihovvchodni i Královéhradecká, ale od r. 1871 pro-

bíhají jím i železné dráhy, a sice eská severní, jež u Xeratovic pe-
píná Labe mostem, r. 1865 výpadem terezínské posádky zkaženým, a od

r. 1873 : Severozápadní dráha trati Polabskou, arciknižecí lesy pro-

tínající, jež u Otradovic pechází železným mostem Jizeru, a kídlem
Lysko-Pražsk5'm. Z elákovic vede místní dráha do Brandejsa. jiná

z Brandejsa do Neratovic. Žádoucí spojení z Pecek Poblatnj-ch do

Dolních Bekovic. které by nahradilo nkdejší slavnou silnici Lipsko-

A'ídeskou. nepodailo se dosud poíditi. Veliké nadje skládají se do

bohdá nedalekého již usplavnní Labe. Místní doprava dje se pes
Labe mosty v Brandejse i v Kostelci a pevozy v Toušeni i Zárybech.

pes Jizeru pak pevozem v Sojovicích. Labský most v Toušeni zanikl

r. 1821. ve Skorkov jizerský s poátku WII si.

Král. komorní msto BRANDEJS NAD LABEM vzniklo mezi

r. 1290 až I3()4. Páni z Michaiovic. záitisni držitelé zboží k hradu krá-

lovskému ve Staré Boleslavi nkdy píslušného, vysadili tou doi)ou na

pozemcích zaniklé vsi Li v. nedaleko odtud na jihozápad rozložené,

právem nmeckým trhovou ves pi silnici od Prahy do Lužice vedoucí

a nazvali ji Brandejsem. Ve XIV st. stal se Brandejs mstekem.
K. 1317 opevnili prnti\nici luáie Jana na Brandejském behu konec

mostu hrádkem nebo tvrzí, podízenou purkrabí na hrad Toušeni.

S Brandejsem tém souvisela ves Hrádek, rozložená na pahorcích

pi ece Labi. jíž nabyli probošt a kapitula v Sadské, po r. 1364 pi
chrám sv. Apollináe na Xovém mst Pražském sídlící. Za husitsk\''ch

válek osadil pan Jan z Michalovic i Hrádek, který r. 14,54 pien ku

statkm královsk\-m a spravován nejvyššími purkrabími Pražsk\'mi.

Paní Johanka z Krajku a bratr její Konrád, poínajíc r. 1508. obdaro-

vali Brandejské mnohými výsadami. Za podpory jejich stal se Brandejs

i z hlavních sídel jednoty bratrské, kteráž poídila si záhy vlastní zbo
a budovu pro správce duchovního. Xaproti tomu chrám podobojí

sv. \'avince i farní chrám na Hrádku zstávaly bez fará. Když
r. 1547 Brandejs panu Arnoštu Krajiovi v plen vzat a ke statkm
komorním pipojen, vypovdl Ferdinand I z Brandejsa bratí eské,

pokud nepestoupili, a zbo jejich, r. 1541 až 1542 panem Arnoštem ná-

kladn ze základ skrze mistra Matje Borgorelli zbudovaný, i s domem
správcovým daroval obci, která k nmu penesla zpustlou faru od sv.

Vavince. R. 1559 na žádost Brandejských a pro mnohé spory, které

byly mezi obma sídly, arcikníže Ferdinand jakožto místodržitel naídil,

aby Hrádek byl spojen s mstekem : souasn asi byla peložena silnice

Pražská, tak že procházela námstím k mostu labskému, a tu vznikly nové

ulice. Hrádek s mstekem spojující. Rozšíené msteko vzmáhalo se,

kdvž Ferdinand I aMaximillián astji na zámku za mvslivostí meškávali.



zvlášU'" pak /AI Rudolfa II, který nejradji v Hrandcjsc sídlil. Panovník
tento r. kSHI povýšil Brandejs na kridovské komorní msto a dai-il jej

hojn milostí svou. Msto ozdobovalo se novými stavbami, soukromými
i veejnými, z tchto novou radnici, založenou r. 1.579 v Nové ulici,

která otevena byla z námstí ke chrámu sv. Pavla, jež nebyla však
nikdy dostavna. R. \59i) odevzdal císa podací právo na komorních
statcích arcibiskupovi. kter\' nedbaje odporu konšel\' i mšanstva.
i do Brandejsa sázel knží pod jednou. Jakkoli astji. zvlášt r. 1.551,

1556 a 1615 zuily v mst požáry, pece dobré bydlo se rozmáhalo.

etní úednici císaští, namnoze cizinci, zakupovali se v mst a vedle

nich osoby šlechtické nabývaly majetek v mst i na Dolním Hrádku,
který nabýval rázu zámožného pedmstí, struhou od msta oddleného.
Dobr\'' sta\- utvrzován hluným prvozem po silnici Lipské, pro niž

obec r. 1576 zídila a skrze stavitele Benedikta A'lacha zbudovati dala

kamenn\' mostek pes potok ke konci ulice Stíbrné. Xa Nižším Hrádku
vznikla etná obec židovská, která si uprosted X\'I století zbudovala

vlastní synagogu. Po bitv Blohorské mnozí obyvatelé ode statek
sv\'ch pro náboženství odbhli, zbývající pak pinutil hejtman zámecký
Jan Cellar z Rozntálu k pestoupení. V mst poaly se zakupovati

osoby z vyšších stav, na námstí hrabnka Lucie Otilie Slavalová

a hrab Adam z \'aldštejna. v Xové ulici jdoucí ke s\-. Pavlu hrab
Pappenheim a na Xižším Hrádku spojeno v jedné ruce patero use-

dlostí s mlýnem potoním, jež od r. 1651 skládaly hrabci dvr Morzi-

novský. Msto úzce souvisíc s pevným zámkem a bez hradeb zstávajíc,

trplo strašn vpády saskými i švédskými. R. 1639 švédský vojevdce
Jan Banner porazil císaské mezi Brandejscm a Lobkovici. naež aby

císaským od Prahy útok na zámek znesnadil. msto r. 1639 zapálil.

Tehdy shoela i radnice s originály privilegií a chrám sv. Petra na

mnohá létA zstal síceninou. Zámek na všech stranách znovu opevnn
a v nkdejší .kratochvilné" zahrad Rudolfov, která s Hradanskou
kdysi závodila, znieny nádherné stavby Rudolfem II poízené, zejména

skvostn' pavillon. Také most zboen a na Boleslavské stran zízeno

mocné opevnní. Až do r. 1642 bylo msto tém zúplna pusto. Když
r. 1641 Banner Brandejs opouštl, chtl zniiti i zámek, od ehož tejirvé

na prosby svých dstojníkv upustil. Obyvatelstvo židovské, obvio-

vané, že se se Švédy pátelilo, opustilo msto, domy jeho pak namnoze
až do základ zkaženy. Zámek dali Ferdinand III a Leopold I ponkud
opraviti, ale msto po dlouhá léta zstávalo v síceninách. zejména

domy šlechtické. Do msta vložena stálá jízdní posádka, která tu zstala

až po naše dny. Valná ást mstské pdy dostala se do rukou panských,

zejména pozemky zkoupené ke dvorm Morzinskému, Pappenheimskému.
pozdji ernínskému, a \'aldštejnskému. Roku 1701 usilovali Jesuité

o získání dvora Morzinského, chtjíce tu koliej zbudovati, ale úmysl len



ztroskotal se o odpor vlády, naež obec dvr r. I7I. pro sebe zakoupila.

Za války sedmileté Brandejs utrpl opt. V den bitvy u Stérbohol,

6 kvtna 1757, strhla se bitka mezi Chorváty a Prusy za St. Boleslavi.

Prusové hnáni jsouce k Brandejsu, spsobili požár, jímž ást msta mezi

Labem, zámkem a námstím zniena. Za válek francouzských byl

Brandejs r. 1813 po delší dobu sídlem císae Františka I a generálního

štábu knížete Schwarzenberka. S poátku XIX st. trpl velice ohni.

zvlášt 29 srpna 1827, kterého dne stráveno 45 domv a 18 stodol; staro-

žitný ráz msta zmnn, zejména podloubí na námstí následkem po-

žár\- odstranna. Když rozdlen byl nkdejší Morzinskx' dvr a roz-

prodány i druhé dvory šlechtické v malé dílce, zchudl a zpustl zvlášt

Fot. V. Praclienský.

Z.\MEK V BRANDEJSE N. L.

zámožn\' díve Xižší Hrádek. R. 1759 zízena z nadání mstky Magda-

leny Budínské residence Piarist blíže zámku s kaplí sv. Josefa Kal.,

kteíž vyuovali žáky ve školách latinsk\xh. Ale r. 1774 latinské školy

ustoupily škole hlavní, kteráž r. 1785 pesthovala se i s residencí blíže

k chrámu sv. Petra. Pi peíslování dom r. 1828 dostalo se poprvé

zámku s píslušenstvím zvláštního íslování a zízení se jménem okresu

zámeckého, naež pi nové organisaci roku 1850 proti všemu právu,

z pouhé úední libovle, staroslavný zámek s okresem sv\'m ze sta-

letého píslušenstva k Brandejsu vytržen a ke Staré Boleslavi pipojen,

rovnž i ves Královice v\'chodn zámku, vzniklá emfyteutisováním
nkdejší zámecké obory. V duchovní i školské správ, jakož i ve
zvyklostech lidu poítají se k Brandejsu stále netoliko zámek a Králo-



vic. n\l)r/ i zámoslí až ke starobylé kapli sv. Hocha. Pozemky pusté

vsi Le bio víc na severozápadní stran msta pi^í levém bí^ehu Labském,

nkdy píslušenství kapitulv Boleslavské, byly darovány Konrádem
z Krajku obci: r. 1793 byly však zemfyteutisovány. ímž vznikla ny-

njší ást msta Marti nov.

Brandejs nad Labem ítal r. l'>no s .Marlinovem a s ástmi svými

ke Staré Boleslavi inkatastrovanými 429 domv a 449H obyv.. v nichž

220 muž vojska "(politická obec Brandejs s Martinovem 343 domv
a 4144 obyv.). jest sídlem okr. soudu, berního úadu, arciknížecí správy

velkostatku, mesiánské školy chlapecké, zimní školy rolnické a štábu

dragonského pluku . 7 (s okresními kasárnami a nemocnicí vojenskou)

Z památností jeho na prvém míst jmenovati jest zámek, zdvihající se

na srázném levém behu Labském, v ásti severní a v\'chodní z XV si.,

v jižní a západní z 1. I54Í5— 1572. dílo vlašského mistra Matje Borgo-

relli z Milána (t 1572). Vž hodinová jest z r. 1590. V XM a X\'II st.

b\'val zámek siln opevnn valy. píkopy a zdmi, jichž znané zbytky

spatuji se podnes na severní a východní stran. Na východ zacho-

vána podnes vysoká zdná a krytá chodba (.Josefova chodba"), spo-

jující zámek se zahradou a vysokými oblouky, val i obojí píkop pepí-

najícími, pocházející z doby Ma.ximiliána IL Xynjší majitel, arcikníže

Ludvík Salvátor, shromažduje v zámku ze svxxh dalekých plaveb

vzácné sbírky archaeologické, pírodopisné a námonické. Dkansk\-
chrám sv. Pavla Obrácení zbudoval r. 1.^41 až I.S42 pan Arnošt Krají

skrze mistra Matje Borgorelli jako zbo bratrský. Po r. 1.547 dán pod-

obojím a penesena k nmu fara od sv. Vavince. Jest to tílodní

stavba prostého vlašského

spsobu. Opodál stojící

zvonice pochází z roku

175,3. Býv. farní chrám

sv. Petra na Hrádku byl

v nynjší podob re-

staurován kol r. I66() a

od r. 1785 náleží Piaristm.

kteí mají opodál resi-

denci, na školách však

již nevyuují. Býval\''

mstskx' farní chrám sv.

\'avince zbudován byl

ke konci XIII st. na

Nižším Hrádku v podob

BÝV. CHRÁM SV. VAVINCE kostelce na levém behu

V BRANDEJSE N. L. potoním. Od r. 1547 až

Fot. u. Veselý.



Fot. Ad. Korber,

NÁDVOÍ ZÁMKU V BRANDEJSK N.

I78, lni chrámem hil)itovním,

naež zrušen a zprofanován.

V podstat své zachoval staro-

gothickx' ráz ; zmny renaissanni

pocházejí z r. 1638. Na stnách

lodi objeveny pod omítkou

vzácné fresky s poátku XIV
stoí. Na hbitov jest kaple

sv. Rosálie, založená r. 1887

na míst starší již chatrné

/. r. 1680. Radnice na námstí

v nynjší podob pochází z r. 1740.

Iv. 1905 zbudována nákladná bu-

dova školní. R. I9()6 námstí

a ulice oznaeny tabulkami, ha

nichž jsou namnoze pvodní
názvy oživeny. LidumilnN-m úko-

lijm napomáhají mstský š])itál.

nadaný r. 1603 Rudolfem II. a si-

rotinec založen\' r. I'>o. til-

anlhropickou družinou.

Di^íve býval Brandejs hluný

prvozem, nebot kižovaly se

\- nm silnil e Pražsko-Lužická

a Lipsko-Vídeská. Za novjších

dob obchod i živnosti poklesly.

Fot. Ad. K.irber.

ponvadž bylo msto hlavními

smry drah opomíjeno. Z pr-

myslových závod vynikají

Melicharova továrna na seci

stroje, veliké labské dva mlýny,

mlýn potoní, dva pivováry,

dílna na erpadla, mydlárna.

veliká olejna a lihovar za mo-

stem. V Královicích jest pomo-

logický ústav Letná. Od r. 1876

eský ráz opanoval všechny

stránky mstského života. STARÝ MOST V BK.\;.L)í..íL N. L,



I-ot. Ad. KOrber.

RADNICE V BRANDEJSE X. L.

Fot. Ad. Kórber.

nejstarší ást zámku s arkvrem

xa sev. str. zámku.

( )podál pravého behu
labského, na poxýšeném
behu zašlého iného ra-

mene, kteréž peménilo se

v hlubokou bahnitou t. leží

STARÁ BOLESLAV,
mésto a nejslavnéjší pout-

nické místo eské, ítající

se vsí Piskem, zvanou

ješt s poátku XIX st. Dra-
ho 1 i n e m. .'W I domúv a

'A615 obyv.. z nichž 288

muž vojska, s inkalastro-

\anvmi ástmi msta Bran-

dejsa n. L. 477 domv a

4121 obyv. Jest sídlem slavné

kollegiátní kapituly, založené

r. 1046 Betislavem I a sklá-

dající se podnes z probošta,

z dkana, ze ty kano-

vník sídelních, dvou sídel-

ních nepraebendovan\''ch a

z šesti estnvch. má m-



- 49 -

štanskou díví školu, kongregaci školních sester, jízdnou posádku

dragonv, umístnou v bývalé residenci Jesuitv, a státní stanici heb-

inskou . 3. Skládá se z bývalého hradu, dosud ástené opevnného,

se zdmi a východní branou z doby Karla IV, a z nkdejšího podhradí.

Boleslav Stará jest z nejpamátnjších míst království eského,

dávné sídlo knížat i král, kteí zde oddávali se lovecké zábav, sem
pokládali snmy a zde i míru duše své vyhledávali. Boleslav Stará

zvnna i smrtí slavného knížete Václava Svatého, velikého iny
státnickvmi i horlivého podporovatele osvty kesfannstvím podmínné.

Fot. V. Prahenský.

STARÁ BOLESLA\' (OD jihU).

28 záí 935 svatv kníže zavraždn úkladn, s vdomím mladšího bratra

Boleslava, ve dvéích pvodního chrámu sv. Kosnw a Damiána, jež

doposud znalé jsou martyriem jeho, v XVIII st. umlecky provedenj^m,

a po tech létech tlo jeho peneseno na hrad Pražsk}'. Ihned lid

eský jal se v nm ctíti svtce a ddice své zem. hrob jeho stal se

svátostí národní, místo vraždv na nm spáchané po mnohá století

jediným a nejpednjším místem poutnickým. a krásná píse, k poct
knížecího svtce složená, jest odtud hymnem národním v dobách nej-

vážnjších a zavznívá podnes ve chrámích esk5'ch za chvil radostných

i trudn\''ch. Uritá historická pamt. s níž shoduje se jméno, klade, že

byla Boleslav Stará založena Boleslavem I, dokud ješt byl údlným
knížetem, mezi r. 929 a 935. a sice jako hrad. zbudovaný od kamene
„spsobem ímským" na jižní stran nynjšího opevnní a pi eišti

Labském, nyní tní. Když Boleslav stal se knížetem zemským, pestala
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sire b\-ti sídlem knizecim. ale na hrad aslji prelnvali Pemysloxci

za mysliveckou kraloohvíli v okolních lesích, a hrad sám jmín za tvrdou

pevnost, již r. 950 obléhal Otto I (.Xivunhurch") a r. 1041 Jindich lil.

Vedle hradu pipomíná se již za Boleslava chrám sv. Kosmy a Da-

miána. starší než hrad. Betislav I založil na hrad kapitulu, jíž doslalo

se dom na severní stran. Tu vzniklo hned pi behu Labském pro-

boštství, mnohem dále k východu dkanství a mezi nimi nepochybn
na prostoe dosud kapitule náležité domy kanovnické. Kapitula nadána

mnohými lidmi v podhradí a hojnj^mi všemi i platy v okolí a po Cechách

i po Morav. Probošt její zasedal na snmu zemském. Velikým ná-

kladem kázal kníže zbudovati kapitule velikolepý chrám sv. \'ácla\a.

])i nmž dle pozdjšího udání r. 1099. ve skutenosti ale mnohem
díve, vznikl kostelík sv. Klimenta. Ve XIII st. poali panovníci za-

pisovati píslušenství hradní v okolí rzným pánm. S poátku XIV st.

založen dloulw most pes eišt Labská i ostrovy mezi nimi. jimž pe-

cházela silnice z Prahy do Lužice vedoucí. Xa pedmstí vznikl za dob

neznámých farní chrám Matky Boží. Za husitských válek osadil Bole-

slav odpovdník stran pod oboji pan Jan st. z Michalovic. ale Pražané

ji vzali v prosinci r. 1420: tehdy znieny byly i chrám kapitulní, který

odtud po 1.50 tém let zstával v ssutinách. i hrad. ježto o nm již

pamti není. a veškero jeho píslušenství i s podacím chrámu Matky

Boží odtud náleželo k Brandejsu. Kapitula pozbyla vtší díl svých

slalkv a až do konce války pobývala \yhnanstvím v ;^itav. Když

se jionkud pomry uklidnily, vrátila se nkterá ást kapituly ke pí-

bvlkum nuzn opraveným a snažila se uchrániti rozptýlené zln-tky

církve pod jednou v krajin. Ponvadž chrám Matky Boži ml od

r. 1468 až do r. 1547 kollátory pány pod obojí a posléze bratrské,

není pochvbnosti. že bylo v nm pod oboji pisluhováno. Rázem zm-
nily se pomry, když r. 1547 Bolesla\- Stará s Brandejsem pipadla

královské komoe. Kapitule dostalo se vážnosti i podpory, takže pro-

spívala v statcích i vážnosti a s ní uení katolické. Starý farní chrám

Matkv Boží na podhradí byl jí odevzdán, naež k zázranému obrazu

Mariánskému, jejž dle podání rolník ze zem vyoral. poala docházeti

z blízka i z dáli processí. hlavn psobením pražských Jesuit. Lho-

stejnosti nkterých praelát. zejména probošta Václava Hájka z Liboan,

známého kronikáe, který sídlo své pi chrám kapitulním opouštl,

utrpla kapitula nkteré ztráty v obvodu hradním, když na pd její

budovány ])iležitosti pro královskou myslivost brandejskou. Xež obecná

horlivost katolické strany, zejmá ke konci XM st.. nahradila ztráty

ty a takové na jiných stranách. Horlivostí obou brati Pšinu z Horšova

'rýna. Petra a Ondeje, kteí po sob spravovali dstojenství dkanské.

])oaly se Stará Boleslav i kapitula všestrann zvelebovati. Chrám
^

. \'áelava. k nmuž byla asi tou dol)ou penesena i fara od .Matky



Boží, nákladn peslavn \c slohu ])ozdn golhickcm. a r. \u\'A pi-
kroeno ke stavb nového velikolepho chrámu Mariánského na míst
starého nedostateného kosiehka. Po bitv na Bílé hoe staka se Boleslav
Stará z hlavních stedisk katolické protireformace, projevující se hlavn
zobecnním mariánských poutí. Než práv tento význam byl píinou,
že Stará Boleslav více než kterékoli jiné místo eské vytrpla za války
tidcetiieté. Již r. 1631 pobyli zde Sašové. R. 16,39 usadil se zde a v Bran-
dejse Banner pevným táborem a dal ui)raviti v širokém i)oIoukruhu

náspy, jichž zbytky jsou na pokraji \(>likéhi> lesa podnes znalé. .Nkdejší

Fot. M. Kórbe

^^^^^^^^^^^^k. **
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niclvi a |)obli/ nt-kdejšiho hradu zbudovány píslušné residence. Z\'olna

dokonena i stavlja Mariánského chrámu. Za novéjších dol) dodkila

se nového lesku kapitula, když naxrácen ji požitek zbývajících ješt

statkv. a upraveny trvale pomry jednollixých len. R. U'o4 pový-

šena Stará Boleslav na msto.
Jádro Staré Boleslave iní dosud nkdejší hrad ve svém opevnní,

tsné ])nléhající k pravobehému konci labského mostu. Na severní

stran zachovala se ješt v ce-

r,.i. v. Peiunk.i losti hradba Karlova, o niž opírá

se arciknížecí villa na míst
starého prol)ošství a opodál

l)udova kapitulního dkanství

s (lijiežit\'m archivem, uchová-

vajícím i nkteré dopisy Hu-

sovy, a tak zvanou S\'ato-

václavskou knihovnu ( pes
21)00 sv.). ^\vchodní brána jest

podnes zachována Xa jižní

slrané. na míst nkdejšího

kráio\sk('ho hradu, jsou re-

sidence pro ti kanovníky

z XMII st. UiMosiíed takoi^ka

hradního prostoru zdvihá se

l<aijitulni a farní chrám sv. \'á-

cla\'a. Irilodni ])uvodn román-

ská basilika s knžištm nad

kryptou, spoívající na 32 slou-

pích, nejvtší toho druhu v Ce-

chách. Z pvodního souvži
v prelí zachovala se jižní

vž se štíhlou báovou stechou.

Levá io(f zakonena jivodním
chrámem sv. Kosmy a Damiána,

s velikým chrámem spojeným,

jehož nkdejší vchod ke hradu

obrácený promnn v oblouk

do krypty vedoucí. Nynjší podoba pochází z opravy probošta Ru-

dolfa Rodra z Polerad po r. 16.50 a byla provedena ve stízlivém

slohu barokovém, s hrubým porušením jjvodního rázu. Pi východní

stran nkdejší hbitovní zdi hrub pracovaný kamenn\'^ lev znaí místo,

jež dle domnní pedk našich bylo stedem zem eské. V jižní ohradní

zdi jest památný románský kostelíek sv. Klimenta. pr\' z r. low.

pravdpodobn ale starší chrámu kapitulního, s nejstaršími freskami

CHRA.M sv. \'ÁCLA\'A VK st. B0LES[.A\'1.
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eskSTiii, ped krátkou dobou objevenými. Xa nkdejším pedhradi

jest nyní námstí, oživené v dob letní trhem poutnick\''m. v jeho pak

pozadí, na míst ponkud vyvýšeném, poutniky chrám Matky Boží.

dokonenx' vX\'III st.. nejznamenitjší barokní chrámová stavba eská.
s dvma krásnýma vžema, ovládajícíma v ší i dál nížinu Polabskou,

imposantní svými ušlechtilými rozmry i tvary. \'nitní skvostné za-

ízení nepekrouje nikde

míru barokním slohem ústa- f"' f- F"edrich.

novenou. Zázraný obraz,

cíl etných poutníkv, umí-

stn na hl. oltái. Jest to re-

liéf z mdného plechu vy-

tejjaný a pozlacený', shodující

se v podstat se staroeskými

obrazy Madonn a pvodem
hlásící se do X\' si. Xa
tech stranách obklopuji

chrám zdné ambity z .XA^lll

st. Opodál na jižní stran

stojí palác proboštsk\% zbu-

dovaný zhruba s poátku
XVIII st. za probošta kar-

dinála hr. Allhána. r. I<")67

dokonený. Xa býv. hbitox
kostelík sv. Benedikta, na

konci msta rokoková kaple

blahosl. Podivena z XVIII st.,

r. 1886 obnovená. Xkdejší

residence jesuitská jest pe-
mnna v kasárna.

Charakteristika Staré

Boleslave podmínna jest

kollegiatní kapitulou, která

peuje též o lesk prosla-

vený^ch pouti. Probošt ka-

pitulní' požívá hodnosti prae-

láta království eského, dkan kapitulní jest praelátem církevním, oba

pak hodnostái ozdobeni jsou odznaky pontiiikálními. Kanovníci vedle

obvykl\'ch vnjších znak nosí kol hrdla na prsou numismata. Kapi-

tule náleží panství Stará Boleslav, ve dskách zemskvxh zapsané,

ve výme 7724 ha. Pouti poínají v kvtnu a trvají nepetržit až

do slavnosti sv. \'áclava. Processí picházívají z blízka i z dáli v ne-

dli anebo ve svátek zasvcený, nejvíce o tyech Mariánských

VNITRO KAPIT. CHRÁMU VE ST. BOI.ESLA\'I.



sválcicli. na IcHo pn|)adajii(h. \' lyio dny a ve dny l)('zprostredn
pedcházející odívá se Boleslav Slará \- háv svátení. Ob hlavní
proslranstvi naplují se krámy, v nichž nabízejí se rzné zboží pout-
nické a potraviny, ulicemi pak. po moste a luhem Hluchovem
proudí tisícové. Píchod a odchod processí dodává hlunému životu
ulinímu rázu slavnostního.

Z prmyslových závod\- uvedeny Ijudtež parní pila s velko-
obchodem di^evním. kapitulní pivovár a továrna na stroje hospodáské.
() obchod peuje obanská záložna a družstvo košíká. Stanice sou-

jmenná dráhy sexcrozápadni jest položena opodál mésta v lese.

Fot. Ed. šittler.

KRYl' i,liKA.\lL \'E bl. B01.ESL.A\'l.

K osad Písku, jakož nyní slov nkdejší ves Dra holin, ve

11 pol. X\'III st. založená, pipojuje se uprosted mohutného listnatého

lesa lázeské místo Houška, pvodn luh Hošf. odkud správnv lidový

tvar H o š t k a. založené r. 1818. Nynjší budovy lázeské nákladné byly

zízeny r. I8f)7. \' lese jest pomník, zvéující pamt na návštvu císae

Františka I r. 1824. V nedlních a sváteních dnech letních, když shro-

maždují se v Houštce jak etní poutníci a lid z bližšího i vzdálenjšího

okolí, tak i výletníci velkomstští, proudí zde bujný rej života lidového.

Xa levém behu Laljském. opodál mostu, jimž severozápadní dráha

])echází eku. rozkládá se na táh!('m pivrší. srázn k Lal)i spada-

jícím, král. kom. msto
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ELÁKOVICE s 358 d. a 2197 obyv. (i se sídlem Jiii n o u), s chla-

peckou školou mštanskou, též se stanici Severozápadní dráhy, z niž roz-

vtvují se dv trati drah místních, k Mochovu a k B ran-

de jsu n. L. Msto toto bylo vysazeno ke konci XIII st. na míst

dívjší slovanské osady. Nad Labem vznikla tvrz s farním chrámem

a mlvnem, k níž jižn pipojovalo se msteko, založené pravideln

s dvma rovnobžnýma ulicema k tvrzi spjícíma, z nichž západní

ústila v nerovném ná-
... 1 u * „1 ..«^1». Fot Ad. Korber.

mesti. z tohoto pak vedly

uHce na západ k brán
Toušeské, na východ

ke Kolínské ; msteko
bylo oplakováno. V\'-

chodn msteka, u ny-

njší vsi Byšiek. Inval

most pes Labe, ve staro-

bylých zbytcích ješt pa-

trný. Byvše pvodn zbo-

žím královským, pechá-

zely elákovice ve XH'
a X\' století do rukou

rzných majitel, z nichž

souasník válek husit-

ských pan Aleš Škopek

z Dub horliv stranil

králi Sigmundovi , ímž
zavinil nepochybn zkázu

tvrze, mlýna i msteka.
Od r. 1451 mly eláko-

vice, psané tehdy Šelá-

kovici. s Brandejsem spo-

lené majitele a byly

pány z Krajku, zejména

paní Johankou, hojn vý-

sadami obdarovány. Za
války ticitileté trply e-
lákovice velice, pozdji stihány l)yly požáry, zejména r. 1719. 1820

a I85U. \" XVIII st. vzniklo zde košíkáství. jehož pvodn hlavn
dobou zimní po domácku obyvatelé si hledli, za novjších však dob

vyšinulo se na živnost moderním spsobem provozovanou, jejíž v\'-

robky daleko do svta se vyvážejí.

\'eliký labský ml\''n zdejší již od XV st. požíval mnohých výsad

a hospodaili na nm i lidé rytíští. A' XM st. držela jej zemanská ro-

BYV. HBITOV MEZI CHRÁMY SV. \'ACLAVA
A S\'. KLIMENTA V ST. BOLESLA\T.
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Fot. Ad. Kórber.

(lina Koutských z Kostelce, již byl i svobodn vysazen, naež vystavna
r. 1579 na míst zašlo tvrze nová tvrz H radistko v podstat s\-
podnes zachovaná. V XVII st. zboží mlýnské s tvrzí a dvma dvory
pipadlo komoe, naqež píslušná ást msta samostatn popisována
se jmnem Hrádku eláko va. správnji Hrádku eláko vskho.

Na skále nad Labem sloji starobylý dkanský chrám Xa nebe
vzetí Matky boží. pvodn ro-

mánský, ale s poátku XVIII st.

rokokovým spsobem rozší-

ený. Xa námstí jest radnice

se vzácným archívem, jehož
nejstarší zachovan ástkv
pocházejí ze XIV st. V ná-

draží povstává za dnu našich

no\á tvrt. Prmysl zastoupen
velikou továrnou na železné

zboží, roku 1 906 budovanou,
pivovárem, továrnou na lího-

\iny. strojírnou a velikým

mlýnem labským. Ivošikáství

provozuje se v 5 velikých

dílnách. Obchod podporuje

obanská záložna.

Xiže na levm behu
Labsk('m |)roti ústí Jizerskému

jest starobylé msteko
TOUŠE, nyní oblíben

místo lázeské s hojn na-

\štvovanými láznmi železi-

l\-mi a siatinnými. osvde-
n\-mi zvlášt proti tuberku-

lose kostí, a cukrovarem, se

I I.-! domy a »6{ obyvateli.

Xa \'_vch()dni stran msteka
v\'l)žek. ..na Hradišti"" zvaný

a'^na dvou stranách nkdy moály obklopený.- jest mstištm staro-

slovanského hradišt, jehož místo zaujal ve XIII st. pevný hrad na
východní stran msteka, na pobežní skále položený. Msteko
oživovaly dv silnice, prastará Lipsko-\'idcská a Polská, jež ke
konci XIII st. pecházela Labe pevozem, od r. 1562 mostem. Hrad
založili nepochybn páni z Michalovic. jimž r."-l42l odat Pražany,
ale opt dostal se v jejich držení. R. 1,^:^6 koupil jej pan Konrád

CHRÁM MATKY BOŽI V ST. BOLESLAVI
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z Krajku a spojil s Hrandcjsem. Hrad sám r. 1556 již byl piist\>,

dnes pak po nm zbývají toliko neveliké zstatky. MRn nkdy
panský, pozdji vysazený, zanikl s poátku XVII st., ale budova

jeho zachovala se a shledána na ni za našich dn pkná sgraffita.

S nkdejší budovou mlýnskou spojena jest jediná zachovaná ást

hradu. Úpravný gothický kostelík sv. Floriána zbudován r. 1889.

Fot. Pavel Korber.

TVRZ HRADISTKO

S MLÝNEM A CHRÁMEM

V ELÁKOVICÍCH.

Pod Brandejsem rozkládá se

KOSTELEC NA LABI, král. kom. msto s 391 domy a 2602 oby v.,

s cukrovarem, školou mšanskou chlapeckou i díví, lékárnou a dlo-

steleckou posádkou (divise polní houfnicové batterie). Kostelec skládá

se nyní z vnitního msta na Labském ostrov, nkdy opevnného, do

nhož vedly kdysi dv brány. Pední i Zadní, a z Pražského a Brandej-

ského pedmstí na levém behu eky. Pvodištm msta jest chrám
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Fot. Ad. Kúrber

NOVÝ CHRÁM A ŠKOLA V TOUSEXI.

sv. Martina na v\-šin nad Brandejsk\'m pedmstím a pi nm ivostelec

stedoviíého spsobu, k nejnutnjší obran kdysi urený. S poátku
XIVst. byl již Kostelec mstem, v nmž opodál levého ramene Labského

založen hrad a pi nm rozsáhlé konírny k chovu kostva. Za husitskxxh

válek náležel Kostelec Sigmundovu stranníku Alši Skopkovi z Dube
i byl dobe opevnn. R. 1424 obléhali v Kostelci PražanéjZižku, ten však

unikl jim za pomoci pán Boka z Podbrad na pravý beh Labe. R. 1586

pipojen Kostelec k Bran-
Fol. Ad. Korber. (IcjsU. Za nOVjŠích dob

trplo msto velikými po-

žáry (r. 1718 a 1820).

Hrad zanikl ve st. XML
Nejpknjší památkou m-
sta jest nynjší hliitovní

chrám sw .Martina, troj-

iodni golhická stavba

/A- WX stol. se zacho-

vanou skvostnou kružbou

okenní. Ke konci X\' st.

penesena od nho fara

k nové založenému chrá-

mu sv. \'íta uprosted ná-

NÉKD:Jší HRADNÍ MLÝN V TOUŠENL mésti, nvní dkanskému.

"^i
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Fot. Ad. Kórber.

ZBYTEK nkdejšího HRADU
V TOUŠFXI.

jenž pes etné pestavln- zachoval

l)vodni podobu trilodnilio gothi-

ekého chrámu z doby \'ladislavské.

Naproti jest radnice s nízkou vží,

jjestavéná po ohni r. 1820, s bo-

hatým archivem. Vedle cukrovaru

a raffinerie zastoupen jest prmysl
\elikým umleckým mlýnem lab-

ským, pivovárem a koželužnou. Od
r. 1895 poíná se pstovati rozsáhlou

mrou zelinái^ství.Obchodu prospívají

(il)anská záložna ve vlastním dom
a družstva hospodái^ské i košík-áské.

Níže opodál Labe ves Jiice
pi nkdejší silnici Lipsko-Vídeii-

skr. s rozsáhlou nkdy tvrzí, která

zanikla beze stopy. I>obkovice
- gothickým farním chrámem Na-

:;rl)e\zeli Matky Boží daly pvod
iavni-mu rodu knížecímu, který jich

iípl za dn našich získal (výmra
280 ha). Od r. Ií',27 až do své

Fot. V. Pelunka.

smrti meškával letni dobou v zámeku
zdejším František Palacký, který též

odpoívá na hi^bitov zdejším. \' míst
jest továrna na karbid, v okolí jsou lomy

buližníkov. Blízké Neratovice roz-

kvétají utšen, jsouce kižovatkou že-

lezniní a oblíbeným letním sídlem

Pražan. R. 1869 skládaly se ze 40 ísel,

r. 1906 již však se itá 148 dom. mezi

nimi chemická továrna, továrna na

tukovou sms (degras) i mýdla a ple-

tárna na zdlání rákosu i pletiv ku

stavbám potebných.

Xa planin, zdvihající se po levém

behu Labském, rozkládá se msteko
Xehvizdy se 102 domy a 798 oby v.

pi silnici Pražsko-Brnnské. starobylé

sídlo výrobv kamenické, o jejímž stáí
CHRÁM SV. MARTINA
V KOSTELCI N. L.



Fot. V. Pilunka.

.OBKO\'ICl-;

Fot. v. Pelunka.

HROB FR. PALACKÉHO
V LOBKOVICÍCH.

a rozsahu svdri veliké lomy zdejší,

se starobylým dvouvžatým chrá-

mem sv. Václava. Jižnji J i r n a.

veliká osada se 177 domy a 1194

obyv.. se zámkem, v nmž obra-

zárna, a parkem na pokraji listna-

tého lesa \'idrholce. nkdy povst-

ného lupistvím. \'elkostatek ve

výme 508 ha jest majetkem

Františka Zviny. Jirna X o \ á

jsou znám\m letním sídlem. Ne-

daleko odtud veliká ves Še stá-

joví ce se IH6 domy a 871 obyv.

a novožitná osada Klánovice
s etnými letními sídly Pražan.

Záluží. Msttice a Svémy-
slice jsou zámožné vsi. Svémv-

slice s farním chrámem sv. Prokopa

z XVIII st. Xa stráních, jež vroubí

hluboký výmol potuka Kabelín-

ského, rozkládá se . starobylé m-
steko Zápy se óódomy a 505 obyv.,

pipomínané již r. in.52 jako zboží



kapituly Boleslavské. Pozdji zde sedl vladycký rod Zái)ských ze Záp
na okrouhlé tvrzi, pi levém behu potoním. Na pravém vysokém behu
jest chrám sv. Jakuba, pkná rokoková stavba z XMII st. Nedaleká
Stránka jest rodištm sla\-ného eského exulanta, ueného Pavla Strán-

ského ze Zápské Stránky (t v Toruni 1651). V Ostrov bývala až do
XVIII st. tvrz, nyní jsou zde lázn železité a výroba stroj hospodáských.
VZípcích byla tvrz. pustá již v XVI st. Tvrze byly i ve Devicích

Fot. Jos, Tacheci.

ZÁMEK V JIRNACH.

a v msteku \'rábí {51 domúv a .364 obyv.); z obou jsou nyní ss-pky.

Ve Devicích jest farní chrám sv. Bartolomje, pvodn gothick\'. ale

v XVIII st. pestavný. V msteku Jen stejn (57 domv a 364

obyv.) jsou síceniny hradu, vzniklého ve XIV st., kter\'ž však již ped
r. 160(3 byl pustý: dosud zachovala se z nho vysoká kulatá hláska,

známá , bašta Jenštejnská". Z mlýna a olejny, které kdysi kjenštejnu

píslušely, vznikla véska Podolánka. Tvrz bývala i \^ Brázdíme,
rovnž jako nedaleké Popovice již r. 1052 pipomínaném. Ve Ct-
ni cích jest pkný zámeek ryt. Schollera. V úžlabí potoka áblického
položena starobylá ves vSluhy s farním chrámem sv. Vojtcha, p-
vodn gothickým. v dob rokokové ale pestavovaným. Nkdejší tvrz
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byla koirbUoLi viadyckó rodiny Sluzskvcli ze Sluh. \' nt-dalckrm
Mra tin jt-st cukrovar. M šice honosi se stkvostn upra\cným
zámkem z r. 1767 a parkem hrabat z Nostic. kdež astji léto trávival

Josef Dobrovsivý. Na steše zámecké vztýen v r. 1776 prvý iiromosvod
v echách. V míst má sídlo hospodái^ská správa velkostatku Pakomic.
V H o v o r e \- s i. nyní tž Hovor o v i c i c h. pohben byl v kostelíku

sv.Jana Ktitele Jakub Fikar z Vratu. r. 1547 pro úastenství v odboji

proti Ferdinandu 1 po|)ra\'cn\

.

JENSTEJX (dle rytiny z r. 1794).

Xa pravém Ijehu Lal)skm proti Ceiákovicm Káraný. |)Uvodn
ást msteka Toušen, vysazená ke konci XVIII st. na pokraji mo-
hutného hvozdu. Pro snazší myslivost byly r. 1584 vsi \'" esce a Otra-
dovice, v lesích položené, vykoupeny, ale r. 1777 zno\a \vsazeny.

Z les kol Káraného má b}'ti zavedena spodní \oda. ze zem erpaná
do Prahy. Xkdejší loveckj' letohrádek královský O poe zašel tém
beze stopy a mstišt jeho zarstá po obou stranách Jizery lesem.

Skór kov na vS'slunné stráni nad Jizerou, nkdy s velikou vinicí

a s filiálním chrámem sv.Jana Ktitele na stráni nad ekou. Z bývalého
zámeku loveckého v Hlav nci až do našich dn bývala sýpka,

ale vnitní úprava jeho jest podnes znalá: u myslivny nádhernx' pomník
tam. kde Frant. Ant. hrab Špork Karlu Xl pipjal r. \12:i lovecký ád sv.

Huljerta. Znamenit nkdv vinice u farní vsi lllavna Kostelního.
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u H 1 a V n a Sudová. D i s, X e d o m i c. O v á r a V š e t a t^\' XVIII st.

zrušen}', za to však zobecnlo ve všech tchto osadách pstování zeUn.

zvlášt okurek, zelí, cibule, esneku, vodnice. U stanic Diské a Vše-
tatské letní dobou bývají hluné trhy, pedevším na okurky, které se

odtud daleko do severních Xmec vyvážejí. Xásledkem toho osady
tyto rychle rozkvétají, Ováry ítaly r. 1836 30, r. 1869 60 a r. 1903

již 103 dom, Všetaty r. 1836 70, r. 1869 96 a r. 1903 již 191 ísel.

Farní chrám sv. Petra a Pavla ve Všetatech byl 1780 nevkusn ze zá-

klad pestavn a r. 1886 týmž spsobem rozšíen. Výslunná strá
u Dís slov podnes .vinicí Svatováclavskou"; vštípení její pisvojuje

zbožná povést knížeti Václavu Svatému.

Fot. A. Veselý

památník XA lov KARLA VI

V HL.WEXCl.

IV. OKRES BENÁTSKÝ

zabírá nejvtší ást dolního ojizeí. Bystrá Jizera vme se ruím tokem
úrodným údolím, jehož pravx' vysokS' lem. v ranním slunku se vzhlí-

žející, až do XVIII století porstal znamenitx-mi vinohrady, zejména

u Kochánku. Odtud na západ, až po údolí potoka Klokoe hluboce do

mlk\'ch vrstev se zarývající. šíí se nejjižnjší stupe Blské pla-

niny, kteráž tu zdvihá se okrouhlými pahorky (Horka u Meeíže 288 m.

Horní Slivno 296 m, ivno 265 m) tu prohýbá se mlkv^mi úlehlemi.

jichž jednou oddleno jest táhlé pívrší, mstišt Xov\''ch Benátek.

Celkem jest to kraj úrodnx' obilím i ovocem, jakkoli se místy vody
nedostává, již za jarních dešt teba pro dobu letního sucha uchovávati.



Levý beh jest plochý a teprve opodál zvolna zdvihá se kraj nízkou

písenou krabatinou, která spadá na jihu k Labi. na východ do mlké
úlehle potoka Vlkavy nebo Dobrovky. Tu kde Benátsko sousedi s okresem
Brandejským a kde Labem oddleno jest od eskobrodská, zachovaly

se ješt mohutné lesy, místy luhy a m\'ty perušené; znanjší lesy

jsou i v ásti severovýchodní. Hospodáství polní jest na vysokém
stupni a hojné zachovaly se ješt vtší usedlosti kmenové, jako v Cho-

ttov Anny Sulcové a Julie svobodné paní Rummerskirchové (160 /o),

Antonína eelského (100 ha), v Meeiži Josefa Richtrmoce (61 ha),

v ivn Karla Práska (97 ha), v Sušn Marie Kyselové (84 ha).

Jižní ástí okresu probíhá Severozápadní dráha, dlíc se v Lysé v trat

Polabskou a Lysko-Pražskou. ásti severozápadní oživuje (eska dráha

severní s odbokami ode dvora Chrástu do Benátek, z Chottova
na Horka a z Chottova skrze Sudom a Mšeno na Mlník. Traí

Nymbursko-Boleslavská Severozápadní dráhy dol\'ká se nejzazšího

severovýchodního cípu okresu. Aerární silnice Pražsko-Liberecká pe-
chází moslem u Tuice Jizeru a pidržuje se nadále levého behu jejího,

jednotlivé osady spojuje hustá sít okresních silnic, které vedou pes
Jizeru po mostech v Kochánku. Benátkách (železn\'), Dražících, Horkách
a Hrušov. Pes Labe jsou pevozy u Lilole (na míst mostu r. 1756

zaniklého) a u Semic. Prmysl zastoupen jest cukrovary v Benátkách,

Vrutici Kropáové, v Horkách, Litoli a Cachovicích, továrnou na výrobu

karborundovNxh brouskv a šmirk v Nových Benátkách, mlýny, pivo-

váry a cihelnami: v Lysé a Benátkách provozuje se se zdarem \\-

vozné zahradnictví. V Nových Benátkách psobí okresní hospodáské
družstvo. Okres Benátský itá v 35 politických obcích 25.979 obyv.,

z nichž 80 Nmc, 732 evangelík (v Lysé 296. v Litoli 145) a 2.38 žid
(z nichž 74 v Lysé).

.Msto
NOVÉ BENÁTKY rozkládá se na nevelikém povrchu malého, na

všech stranách isolovaného a srázn spadajícího pahorku, jehož

východní patu líbají zpnné vlny jizerské. Bývalo hrazeno a ješt

podnes zachovala se vžovatá brána severní. Na boku pahorku mst-
ského severním i východním rozkládá se podmstí Podolec, na jižním

jeho úpatí v hluboké úlehli osada Obodrž. Most vede do Benátek
Star5'ch, rozložených v nížin podél pravého behu jizerského, k nimž

druží se sídlo i spíše mstská ást Kemen. Veškera obec Nové
Benátky ítá 345 d. a 2330 obyv., msto Nové Benátky samo o sob
186 dom a 1245 obyv.. politická obec Benátky vStaré ítá 170 dom
a 1136 obyv., Obodrž 72 d. a 418 obyv., takže Benátky po rozumu
zempisném skládají mstskou osadu o 587 d. a 3884 obw. Nové
Benátky jsou sídlem okresního soudu. i)erního úadu i mst. školy

chlapecké. Pi Jizee jest mlýn.



Benátky S t a r é i ( ) 1) o-

drž jsou osady dávného p-
vodu. Obodrž jest již r. 1052

pipomínána v zakládací li-

stin Boleslavské. Obé osady

i se svým pi^íslušenstvim

hledly ke hradu Dražicm.
ponvadž však byly polo-

ženy v rovin a na silnicích,

tudíž nepi^átelskN-m vpádm
byly snadno pístupny, za-

ložil kol roku 1340 Jan
z Dražic na pahorku msto
nové hrazené a nadal v nm
klášter Kížovnik s er-
ven\''m srdcem, kter\'' však

zašel za válek husitsk\''ch.

V XVI století náležely Be-

nátky s D r a ž i c i pur-

krabím z Donina. kteíž

horlivé podporovali jednotu

bratrskou. Bedich z Uo-

nína po roce 1512 zbu-

doval na pustém klášteišti

nový zámek a usídlil se

v nm na míst upadajících

I-ol. .los. Polák.

^iKICENlNY HRADU DRAZICKEHO.
Fot. Jos. Polák.

Z.\MEK V NOV. BEXA TKACH.
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''°' '"" P"'^'*- Draž i c. 2 nichž xbývá ješt

dnes mohulná sícenina na pra-

vém i)ovvšeném behu Jizerském.

R. I5W zakoupil panství Benátské

I^Julolf II a vykázal na zámku
zdejším r. 1600 pobyt slavnému
dánskému hvzdái Tychonu de

Brahe (. Bral. po nmž ješt

v jedné komnat sjjatuje se do

l)odlahy vsazen\- mdnný i)o-

Icdník. Od r. U)47 jsou opt Be-

nátky v rukou soukromých,

majíce výmry 4771 ha: nynjším
držitelem jest Rudolf Ferdinand

\'chynsk\'- hrab ze \'chynic.

\'edle zámku jest chrám Naro-

zení Matky Boží s vysokou vží.

pvodn gothick_v, ale v W\\ st.

zbarokovanx'. Dkansk\'' chrám
sv. Maí Magdalské pi západním
sklonu i)ahorku jest prostá go-

thická stavba ze II pol. W\ st..

bez vže. Nkteré domy na ná-

mstí zachovaly si starobylý ráz

podloubími a malebnými lomenicemi. \'e Starých Benátkách
jest filiální chrám Nanebevzetí Matky P>oží v nynjší podob z r. 1764.

Ped vznikem drah bývala zde pi silnici Liberecké živá jjošta. Na

Fot. Jos. Polák.

U ZÁMKU v K0\'. BENÁTKÁCH.

NAMÉSTI V NOV. BKNATKACH.
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levém behu Jizery ješt v rovin jest msteko Brode c, nyní

B r o d c e, mostem spojené s protjšími Horkami (dohromady
;154 d. a 1945 obyv.. Brodec sám o sob 245 d. a 1287 oby v.) na

nevysokém pahorku, kdež zámek Marie hrabnky Xosticové a farní

chrám sv. Mikuláše r. 1734 úhledným rokokov\'m slohem pestavn\''.

Horka bývala pvodn ástkou msteka Brodce a sice kostelcem,

spojeným s vžovatou tvrzí, podnes zachovanou, jakkoli zmoderniso-

vanou. Ke tvrzi piléhá nynjší zámek, pi nmž jest mlýn i pivovár.

\'elkostatek Horka má \ýmry ]4~H /la. Xiže Benátek Star\''ch

Fot. Jos. Polák.

KAPLE A STROMOAD NA IHADLE (BON REPOS).

jsou v poiné nížin Pe drnie s farním chrámem sv. Jakuba.

Od Pedmic na v\'chod. na slunn výšin všemu kraji až ku

Praze vévodící a ihadlem zvan, na míst zaniklé vsi Osové, blá
se letohrádek Bon Repos s kapli sv. Jeronýma, zbudovaný r. 1715

Františkem Antonínem hrabtem šporkem. který ustanovil zde stálého

beneticiáta a navršiti dal pahorek 20 loket vysoký, v nmž byl byt

poustevníkijv. \' letohrádku trávíval pozdji léto Pražský arcibiskup

.Antonín Petr hrab Píchovský (t r. 1793) i nazval zámeek Bon Repos.

\'vchodnji v hlubokém úvalu Stará Lysá (v ústech lidu Staro-
lysá). prastará ves a nkdy podhradí staroslovanského knížecího

hradu, již r. 10,34 pipomínaného, když na nm stehl župan Mu tiš

svrženého a oslepeného knížete Jaromíra. Hrad tento stával nepochybn
na okrouhlém, nyni lesem porostlém chlumu, nade vsí. Místo jeho

zaujala
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LYSÁ s oznaením NAU LABEM (ciive Xová Lysá. též

Vtši Lysá), starobylé a rozlehlé msto na úpatí okrouhlého chlumu,
píke í Polabské nížiny vyrstajícího, asi 2 km od Labe vzdálené
a namnoze v nížin položené, sídlo mší. školy chlapecké, fary kato-

lické i evangelicko-reformované. hospodáské správy soujmennéhn
velkostatku a Jll eskadrony I pluku dragon ; ítá v 680 domích (r. 19(»6

v Lysé bez Byšiek a Dvorce již 661) 4415 oby v., kteí se živí vedle

polního hospodáství a obvykl5'ch mstských živností též hojné zeli-

nástvím a zahradnictvím na pdách písitých a od spodu dostaten
vlhkých. Nad mstem zdvihá se krásnv zámek, s poátku X\'III stol.

Fot. Miloslav Krauskopf

LVS.Á N. L. SE ZÁMKEM, BÝ\'. KLÁ.ŠTERE.M A CHR.Á.WE.W.

nov zbudovaný slavným osvícencem Františkem Antonínem hrabtem
Sporkem na míst staršího hradu, pvodem do Xl\' stol. se nesoucího

a nepochybn nkterou z královen esk5'ch založeného. eený hrab
Spork umístil v nm obrazárnu a sbírku rytin, vše dávno již zprodan
a odvezené, ped zámkem pak, na kraji pahorku okolí polabskému
vévodícím, založil r. 1713 klášter Augustiniánský pi chrámu sv. Desi-

deria, kter\'ž i s chrámem byl r. 1812 zrušen. Široké stromoadí vede
na námstí, pi jehož severní stran zbudoval t\-ž hrab r. 1719 až 17.'W

krásný' rokokový farní chrám sv. Jana Kt. s ozdobnou vží, v nmž
pední památností jest velikolepý pomník cis. generála Jana hrabte
šporka (t 1679), hlavního pvodce slavného vítzství nad Turky u klá-

štera sv. Gotharda r. 1664. Starý farní chrám sv. Barbory byl zbudován
uprosted námstí v XVI st. jako zbo bratí eských prostým slohem

renaissanním a pestavn po velikém požáru r. \(M\. Za Josefa II byl

zrušen a r. 1879 zboen. R. 1849 založil rvtí Horskv v Lvsé cukrovar.
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psobením pak prince Benjamina z Rohanu vznikly tu r. 186^ rolnická

pojišovna a úvrní ústav. Cukrovar byl opuštn, ustoupiv novému
mnohem úelnji zaízenému v nedaleké Litoli, úvrní ústav upadl

v konkurs a pojištovna do Prahy penesena, ímž vším tžké hospo-

dáské pohromy v mst i okolí spsobeny. Za dn našich vzmáhá
se opt Lysá a odiuje následky devních katastrof. Prmysl zastoupen

továrnou na pluhy a továrnou na ocet, z živnosti zkvétají rukavi-

káství. truhláství. krejovství, strojní uzenáství. Dále sluší uvésti mlýn.

hrabcí elektrárnu, pivovár, parní cihelny, dv cihelny obyejné. Úvru
poskytují mstská spoitelna a obnovená obanská záložna. Vinaství

Fot. Miloslav Krauskopf.

ZÁMEK V LYSE N.

(VÝCH. KÍDLO I.

sice ke konci X\'III st. opt zaniklo, za to však provozuje se mrou
velikou zelináství. Prostranství a ulice nov pojmenovány, bud se

zením k názvm b\'valým anebo dle slavných jmen národa. Kivda
páše se na vtším tomto a pokroilém mst, že rozhodující initelé

dsledn jemu odepírají zízení okresního soudu.

Pvod svj dkuje Lysá eským královnám ve XIII st. Prvých

výsad dostalo se mstu od královny Jitky Habsburské, choti \'áclava 11.

která zejména vysadila rychtu a založila chrám farní; správcové zboží

tohoto sedli opodál Lysé na erveném Hrádku, zaniklém v XV st.

S poátku XM st. držela Lysou Kateina z Kolovrat, paní nepokojná

a zavilá nepítelkyn eských bratí, jež odtud r. 1512 zamýšlela pe-
padnouti Brandejs nad Labem, tehdy paní Johance z Krajku náležit\''.

Za Ferdinanda I pikoupena Lysá ke statkm komorním a tvoila
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s Hrandejsem. Benátky. Perovem. J^odbrady. Kolínem a Pardubici

obrovské panství, bohatstvím plodin i píležitostí k lovecké kratochvíli

v lese a na vodách slynoucí. I za komorní správy zstali obyvatelé

vrni uení podobojí a evangelickému, když pak po bitv Blohorské
katolictví násiln zavádno, tu r. 1625 v okolí Lysé a Brandejsa vv-

puklo povstání lidu obecného a po jeho nezdaru r. 1626 zapálili

mšfané své domy i odebrali se r. 1626 do ciziny. Ferdinand III da-

roval Lysou r. 1647 Janu hrabti Šporkovi. jehož syn František An-
tonín, známš' lidumil a osvícenec, zakladatel prvé zednáské lože a pro-

tivník Jesuitv, uinil Lysou stedem ilého duševního života. V zámku
nákladn pestavném založil bohatou knihovnu vybraných spis stál-

nick\''ch. filosofických a bohovdných. opodál msta v lese založil špitál

Karlov pro tžce nemocné s chrámem sv. Kíže a blíže již hranic les
císaských, smrem k Brandejsu. poustevnu sv. Václava, zdobenou

hojnými sochami, jichž trnácte po zrušení poustevny peneseno do

msta a zdobí odtud obadní zed dkanského chrámu. V ulici, zvané

Xa eenu, zídil knihtiskárnu, v níž velik\-m nákladem tiskl knihy

po výtce z francouzského jazyka do nminy avšak i do eštiny

peložené, jež mezi lid rozdával. Ze zámk jeho i Lysá byla sídlem

vznešeného života a vybraných spsob. ímž však nebyl ušeten
rzných protivenství ze strany církevní. Avšak šlechetný hrab dbal

i o hospodáské povznesení svých poddaných, obnovuje u Lysé vino-

hrady již zanedbávané a vysadiv nové vsi Vápensko u Hrontic
a Snepov u Ostré. Když však r. 1738 hrab Špork zemel, jevily se

za ddic jeho všestranné stopy úpadku. R. 1756 zrušen most u Litole.

Fot. Miloslav Krauskopf.

BRAU.VOVY SOCHY V ZÁiMECKÉM PARKU V LYSÉ N. L.



který Lysé zjednával spojeni se zámožným Zálabim u Perova a Me-

chová. František Karel hrab Sweerts-Špork, zet zvnlého hrabte
Sporka. sice všemožn podporoval hospodáství, naizuje vysazování

ovocného stromoví i lesv a pstováni lnu, dbal též o rozvoj prmyslu,
zvlášt tkalcovství, a o pokrok emesel, ale nákladná zaízení jeho

pedchdce zanedbávána. Na míst obory založena ves František,
v bažantnici vysazena ves Zabokik nebo Dvorec. V XIX st. ná-

ležela Lysá knížatm z Rohanu. asté požáry, jichž nejzhoubnjší byl

r. 1873, zmnily zúplna staro-
I , . . - ."

I t • io-'> Fot- Miroslav Krauskopf.
byly raz msta, které r. IH/3,

když otevena Polabská traí

dráhy vSeverozápadni. stalo se

dležitým stedem železniním

a zvolna zotavovati se poalo
z tžkých pohrom. ást oby-

vatelstva hlásí se již od vydání

toleranního patentu k ueni
evangelicko-reformovanému a

zídila si r. 178,3 chrám ve

známém . toleranním " sp-
so1)u. Xa jihozápad, smrem
k Labi i Jizee, šií se mo-

hutnx' les. bezprostedn pe-

cházející v mohutné lesy

Brandejské a kdysi sijolu

s nimi Borem zvaný, který

býval rovnž hledan\''m lo-

vištm všeliké zve za dob.

když Lysá byla zbožím ko-

mory královské, zvlášt však

za panování [""ranliška Anto-

nína hrabte Šporka. Tehdy Lys.vá ást Boru pemnna v obrovský lesní

park, jímž od Prahy a Brandejsa k Lysé probíhala v uritých obasích

pošta Slezská. Pi rozhraní hrabcího a císaského zboží zbudována záhy

po r. 17(X) kaple sv. Václava a ped ní po obou stranách dv sochy

andl nesoucí lampy s vným svtlem. Kaple i sochy, a opuštny

a zanedbány, stoji podnes na miste svém uprosted lesa, zmizela ale

poustevna ped nimi se zahrádkou a ped poustevnou okrouhlá

budova s vysokou baatou stechou, v jejímž pízemí obýval stále

ustanovený beneficiát, a v ponebí byly komnaty hrabti v^j^hrazené.

Nedaleko odtud, po pravé stran cesty k Lysé. byla veliká zahrada

tvaru vejitého se vzácnými stromy ovocn\'mi i ozdobn\''mi, do niž

vcházelo se ])od vysokou vží s vtrníkem: uprosted zahrady byl

SV. VACL.W U BYSICEK,
ZBYTEK EREMITÁŽE.



vodotrysk, kolem nho pak rozestaveno 14 soch. výtvor sochae Brauna

které n\'ni zdobí ohradní zed dkanského chrámu. Odtud blíže k Lysé

a sice tehdy na pokrají lesa založil hrab Spork r. 1715 špitál pro

4() starých neduživxTh lidí s chrámem sv. Ki^iže. zvan' N e u g e b á u,

nynjší dvr K a r 1 o v. A po levé stran silnice, uprosted hlubokého

hvozdu, zbudoval týž hrab kapli sv. Františka s poustevnou. Od pou-

stevny neb Eremitáže sv. Václava až k Labi u nynjších Byšiek
prostírala se veliká obora, zevšad oplocená, v níž chováno až !()()() daik.
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EREMITAZ S\'. \'ACI.A\'A U LYSE .\. L.

(dle staré rytiny z r. 1712j.

s letohrádkem a myslivnou. Níže pi Labi. na míst panského dvora

Byšic, založil hrab r. 1713 ves Byšiky. složenou zajímav\'ra sp-
sobem z osmi domk, sestavených do kruhu, do nhož vede dvojí

vchod. Ale po smrti hrabte Sporka zanikla i lesní pohádka zdejší.

Již r. 1741 peložen beneliciát do Lysé a zrušena krásná zahrada,

naež budovy zdejší, po výtce ode deva jsoucí, rychle zpustly a za-

nikly. V dob Josefínské zašla eremitáž sv. Františka. R. 1804 zrušen

špitál v Karlov i s chrámem a pemnn v panský dvr. Nynjším
majitelem panství Lyského jest Rudolf Ferdinand hrab A'chynsk\' ze

Vchynic. Toliko kaple sv. \'áclava zacho\ána.

Od Lysé na sever, na rovince lesnatými pahorky obstoupené,

pi silnici .\ymburk i Benátky spojující rozkládá se posud ves .Mladá.



zvujíci jméno knžny Mladý nebo Milady, dcery Boleslava I, s farním

chrámem sv. Kateiny z poátku XMII st.. již i s okolím šir\'m správa

vojenská r. 1905 vyvlaslnila a zboiti se odhodlala, aby získáno bylo

místo pro cviišt vtších oddíl vojenských.

Na pravém Pojizeí nedaleko Horek na planin rozkládá se ves

Hru sov. daleko viditelná, s dobe zachovanou vžovitou tvrzí z r. 1501.

Západnji jest zámožná ves Choltov, již r. 1057 pipomínaná; byla

zbožím královským, asem rzn\>m držitelm zapisovaným, až r. 1587

byvši vyplacena, pipojena k panství Brandejskému. Pro vzdálenost

svou od zámku požíval Chototov zvláštních úlev robotních. Pi farním

chrámu zdejším sv. Prokopa, jehož nynjší vžovitá podoba pochází

z r. 1546, b\'-vali vždy za dob pedblohorských faráové katolití. Slušnou

výstavností se Chottov mile zamlouvá. Nejnovjší dobou stal se i vý-

chodištm místní dráhy odtud do Mšena vedoucí. Zámožné i v\''Stavné

osady jsou též S u š n o. nkdy zboží kapituly Boleslavské, Hiven
(nyní ivno) a Zdtín na osamlém pahorku s gothickým chrámem
Všech Svatých, jíž r. 1260 j)i])<)minaným.

X xysoké poloze jest staroiiylé msteko
MEEÍŽ se 132 domy a 649 oby v. pipomínané již r. 1052 v za-

kládací listin Boleslavské, od XIV st. nepetržit píslušenství panství

Brandejského. Ješt v XMI st. bývalo placeno v Meežíi clo z cest zde

ústících, zajisté pamt z dob. za nichž i)rvoz býval zde hlunjší.

Také pdorys dosavadní, soustedujici se ve dvou prostranstvích, ná-

mstím podobných, z nichž jedno podnes ..na rynku" slov, a v n-
kterých ulicích, nasvduje vtší dležitosti za dob minulých. Filiální

chrám sv. Kíže jest drobná gothická stavba ze XIV st.

Opodál, v nejvyšší jioloze všeho okolí, jest Horní Šli v no
s novým románským filiálním chrámem sv. Martina z r. 1873, níže

Dolní Sliv no, farní ves s chrámem sv. Františka Ser. r. 1808 znovu

zbudovaným, ale již chatrným. Na výslunné stráni na pravém behu
Jizerském rozkládá se starobylá veliká ves Kochánek s velikým

mlýnem a mostem v nedalekém K a o v a se slavnými nkdy vinicemi,

které však již v XVII st. zacházely. Proti Pedmicm jest Tuie
ve zvýšené poloze, nkdy s tvrzí již v XVI st. opuštnou.

V hlubokém údolí potoka Klokoe, který tu mohutným zídlem

pod výšinami Slivensk5^mi vyvrá, jest na stráni rozložena \'rutice

Kropáová. statek deskový o výme 354 ha, s poátku let šede-

sátých majetek asto jmenovaného vlasteneckého šlechtice dra Rudolfa

knížete Thurn-Taxisa, a cukrovar. V lesnaté a luné kotlin, vodným

Klokoem protékané, rozkládají se Staré a Nové Kosátky. Staré

na stráni pod lesem, Nové v kotlin mohutnými kmeny zastínné,

nkdy zboží kapituly Boleslavské, pozdji Krabic z \'eitmile. od po-
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átku X\'l st. v drženi hrabat /. Kolovrat, o výme \'^Ví> ha. Nynjším
držitelem jest Leopold Xovohradský hrab z Kolovrat. StarobyK- zámek
poskytuje idkX' obraz rozsáhlejší staroeské tvrze, vodami kol a kol

chránné: jest zachován tém všecek v pvodní podob a skládá se

z opevnného píedhradí. do nhož vchází se dvojí branou, a z paláce

s mohutnou vží, znaky bývalých držitelv ozdobenou, s kaplí Matky
boží v pízemí, sice zmodernisovanou. ale chovíijicí v sob vzácné
obrazy ze školy stedoeské. Xa potoce Klokoi jest zde ml\-n.

V. OKRES ESKOBRODSKÝ.

Reka Labe od Hradištka až po Sedlánky oddluje od Benátská
okres eskobrodský, v nmž podél eky šíí se úzk_v toliko pruh nížiny,

krásnými luinami a bujnými podrosty pokryt}'. Opodál kivolakého
a stále se mnícího neupraveného toku eky, jehož svdectvím jsou

etné tn a zbytky ramen íných. zdvihá se rozložitá návj. nízk\'m

sedlem rozdlená v díl západní a v\''chodní. Onen slov .hrou"
Perovskou (234 mj, tento Semickou (224 m): na sklonech obou
díve pstována b\ia réva. Z okresu Brandejského a Karlínského pro-

niká do eskobrodská pískovcová planina Cakovická s velice

úrodným povrchem, již hluboce rozrývá potok Chd omel nebo \'ý-

mola (nepochybn Žiina listin, oznaovavši rozhraní echv a Zli-

anl. zvlášt píkr\^mi stránmi u Kozovaz. Osamle z ní zdvihá se

pahorek. korunovan\- kostelíkem Mochovským (209 m). K jihu a vý-

chodu znenáhla zdvihá se tato planina, na východ nad Bíství Horkou
(232 m) a nad Kounici Zálužníkem (283 m), jež svažuji se dosti

píke do širokého údolí potoka Zem béry. Také na jihu spadá pla-

nina u Tuklat a Bežan do kotliny se dnem rozvlnn\-m, proti níž mo-
hutnjšími již tvary zdvihá se severní lem planiny Cerno koste-
le cké. povystupující imposantn Hradešínem (399 /re). Horkami
a Klepcem (356 m) u Skivan. Lunv* úval horní Žembery oddluje
tuto adu od jádra ernokostelecké planiny, lesnaté a na severo-

východním sklonu rozbrázdné, kteráž nejv\''še se zdvihá Dubinou
(386 m) u Uoubravice. Na východ Žembery planina tato svažuje se

zvolna k Labi a opírá se na jihu o nejzázší severovýchodní výstelek
Brd, Lipskou, t. j. Lipanskou horu (364 m). Pda jest po v\''tce

velice úrodná, jakkoli za asté citelným se stává nedostatek vláhy.

Pstuje se cukrovka a všeho druhu obilí, místy i ekanka. pi Labi

zeliny, zvlášt okurky a zelí. Sediský majetek celkem ješt zstává



— 75

soustedn v pvodních vtších hospodástvích ; toUko nkteré statky

pešly prodejem v moc kapitahst. Vtší rustikální usedlosti jsou : Maxe
Mendla v Kounicích o výme 83 ha, Maxe Hellera v Dobroovicích

lil ha, Václava Nehasila v Tismicích 81 ha. Václava Straky v Lipanech

70 ha, Moice Jahna v Tuklatech 70 ha, Jana Horáka v Pišimasích 83 ha.

V severov\''chodním cípku okresu jsou znané ješt lesy panství

Brandejského, na jihu pokr\'vají v\'šiny lesy Cernokostelecké, na zá-

pad rozvodí mezi Labem a Vltavou nebo potoky Chudomelem

a Rokytkou porstá listnat\>m lesem Vidrholcem, díve povstným,

Fot. Ant Rázek.

DKANSKY CHRÁM
V . BRODE

V dosa\'Adní podob

nyní státní dráhou a silnici v nkolika smrech protatým. \' údolí

Chudomela a v okolí, hlavnt- u ^'yšerovic, Kozovaz, Horoušan.

avšak i v údolí Žembery u Tismic a \'rátko\'a jsou bohaté lomy

pískovce, hodného k pracím i jemnjším. Pokusy kutali na uhlí ka-

menné daly se doposud na nkterých místech, ale bez výsledku. Okresem

eskobrodským prochází Rak. Uh. státní dráha, pekroujíc mezi

Úvalem a esk\'m Brodem dosti vysoké rozvodí ])otok Chudomela

a Žembery. Silnice aerární Pražsko-Vídeská jdf s drahou až do

eského Brodu tém rovnobžn, naež postupuje smrem východním

k Plaanm. Od Mochova k Velence prol)íhá okresem aerární silnice

Pražsko-Brnnská. Ped r. 1750, než zbudována byla nynjší „dláždná"

silnice Pražsko-Vídeská, vedla okresem eskobrodským, od eláko\ic

k Mochovu, Kounicm, Poíanm a dále k Tatcm. slavná nkdy
silnice Lipsko-Vídeiiská. Nyní jest okres eskobrodský protkán hustou
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šití silnic okresních, v dobrém stavu udržovanycii. Mostu Lal)ského není;
pi^ívoz, ne však silniný, jest u Litole nad Perovem. \' prmvsiu má
prvé místo cukrovárství. Obchod jest živ\' pi^íinou bhzkosti I'rahv.

kamž dovážejí se hlavn plodiny hospodáské. Xovéjší dobou vznikly
Reiffeisenské záložny ve Škvorci. Mochové, Semicích. Kounicích, Ve-
lence, Vilicích. Perov a Bíství. Okres eskobrodský skládá se z 46 poli-

tickv'ch obcí na ploše 210 km- s 28.824 obyv.. mezi nimi V) Xmcu.
764 evangelík ( 124 v eském Brod. 49 v Bežanech. 42 v .Mandršejd.

Chrasti. 36 v .Mrzkách. .S4
Fot. Ant. Razek.

^. j)oin,p}^ Kšelích). 'ÁOi židu

(20 v Pistoupimi. 28 v Kou-
nicích. 93 v eském Brod.
2.3 v Úvale).

ESKÝ BROD, král.

msto s 363 ( r. 1 9(X) ,38( ) ) domy
a 4.233 obyv. (r. \9^)^)). polo-

ženo jest hlavni ástí po
ifvém behu potoka Žem-
l)ery a skládá se z msta
a z dvou malých pedmstí,
.\I a 1 echová a Bu lánky.
jest sídlem okresního hejt-

manství a okresní školní

rady pro zastupitelské okresy

("eskolirodský a ernokoste-
lecký. v 1. I8f)8 až 1898 i pro

Ríanský. okresního soudu,

berního úadu, mesiánské
školy chlapecké i díví,

zimní školy hospodáské a

okresního musea.

eský Brod vznikl pi
brodu pes potok Žemberu.

nkdy rozbahnný. Prvé zprávy pipomínají zde trhovou ves, zboží bi-

skup Pražskxxh. spravovanou purkrabím. Arcibiskup Arnošt z Pardubic

ohradil ves zdi, do níž vedly ti brány, zbudoval chrám sv. Maí .\Iag-

dalské se špitálem a nepochybn i obdaroval sousedy mstskými právy.

Xa poátku husitského hnutí byl eský Brod z hlavních opor strany

pod jednou, ale 14 dubna r. 1421 pilehli k nmu Pražané a tetího

dne ho dobyli, pi emž vdcové žoldnév a nkteré osoby rytíské

spáleni se zvonici chrámovou. Po bitv u Lipan udlil Sigmund e-
skému Brodu r. 1437 ])rávo msta královského, naež prosjjívalo msto

STAR.Á HBITOV. K.\ZATELNA V . BROD.
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Fot. Ant. Rázek.

Živnostmi i moudr\'m hospodástvím, jakkoli hubily je veliké ohn
(zvlášt r. 1512 a 1613) i náhlé zátopy (r. 1598, kteráž mnoho dom
poboi^ila). R. 1547 odal Ferdinand I všecky statky obci krom zá-

dušních, r. 1623 odat ji zbytek a prodán za nepatrný peníz Karlu

knížeti z Liechtenštejna. kter\' jej pipojil k ernému Kostelci. R. 1639

VN^páUli Švédové Bannerovi msto, jež zstalo pustým až do uzavení

míru r. 1648.

Uprosted námstí jest tilodni slarogothický chrám dkanský
sv. (íottharda, nkolikráte zniený ohnm, naež po r. 1648 obnoven

nejapn ve slohu barokním. Práv poíná velikolepá jeho pestavba

v i^othick}' chrám o dvou vžicii prelných. Opodál stojící zvonice

z hrubých štuk piskov-

cov\''ch pochází z let

1578-1580. Vedle chrá-

mu jest radnice, v níž

jsou umístny úady
zempanské. Na vých.

stran námstí zrušený

chrám sv. Maí Mag-
dalsk. založený r. 1362

arcibiskupem Arnoštem,

ale znienx' za ohn
švédského, by! r. 1711

obnoven slohem roko-

kovým a r. 1750 založen

pi nm klášter Kapu-
cínsky', obé zrušeno

r. 1785. Xa hbitov
gothick\- kostelík sv.

Trojice z r. 1560, Se-

verní, k státní dráze doléhající ást msta, jejímž jádrem jest úpravná

Sokolna, nyní se rozšiuje moderními stavbami. Z b\''vaIého opevnní
zbývají ástky zdi a renaissanní brána Kouimská.

esk\' Brod pownáši se za dn našich obchodem i živnostmi

Prmysl zastoupen jest velikým cukrovarem, díve akcijn\'m, od r. 1890

knížecím Liechtenštejnským. parním mKmem. právováren\'m pivo-

várem, továrnou a velkovýrobou stroj hospodáských, knihtiskárnou,

mstskou plynárnou, parní pilou, továrnou na mazadla. strojním ko-

lástvím, vNTobou barev, tmele a ucpávek, zboží trikotového, cemen-
tárnou, dvma cihelnami, výrobou koár a zboží kamnáského. Obchod
podporují obanská i okresní hospodáská záložna a hospodáské
družstvo.

KOUIMSKÁ BR.4NA V . BRODE.
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Za novéjšich dob proudi v mst i v okolí ile život politický

a r. 1887 konán na lukách pi^cd mstem prvý eský sjezd vše-

sokolský.

Opodál l>abe [loložen jest v nížin

PEROV STARÝ, msteko se 16'^ domy a •>f)') ol)yv.. do r. 1,521

majetek kláštera Bevnovského. od r. 1524 až 1.S47 Xovho msta
Pražského, jemuž v plen vzat a statkem komorním prohlášen. Od
r. 16.31 jest spojen s panstvím Brandejským. Nkdejší tvrz, pemnná
v XV st. ve hrad. Labem chránný. kter\- v XIX st. byl již tém
síceninou. byla nynjším majitelem arciknížetem Ludvíkem Salvá-

torem obnovena v pvodní podob staroeského hrádku z XV st. Za
dob komorních provozována z ní hojn mysli\ost. zvlášt lovy na

ernou zv ve velkém a rokytnatém pobeží Labském. Farní chrám
sv. \'ojtcha pochází z r. 1681. \'ýchodnji v Labské nížin Semice
s chrámem sv. Maí Magdalské z polovice XVII st. a s rozsáhlým
zelinástvím. Opodál levého behu potoka Chudomela Mochov.
starobylé msteko na úpatí pahorku, na nmž gothický chrámec
sv. Bartolomje, s 820 oby v. ve lUI dom. s cukrovarem a s to-

várnou likér, silic a étherických olej. \' Mochov kižuje se nkdejší
smr silnice Lipsko -Vídeské s aerární silnicí Pražsko-Brnnskou.

m
Fot. Ani R.izck.

^"^-^mši^

HRADEB. BASTA V BROD.
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Bí s tví se starobylým gothirkým farním chrámem Nalezeni sv. Ki^íže

a na úpatí pahorku, daleko znalého na vrchole po troskách osamlé
kaple sv. Kíže r. 1714 zbudované a po r. 1764 spustlé. Bíství již ná-

leželo k území Zlianv a bylo ddictvím sv. Vojtcha z rodu Slav-

níkova, jímž obdail klášter Bevnovsk5^ Pi silnici Pražsko-Brnnské

a na pokraji veHkého lesa Kerska Velen k a s kostelíkem sv. Petra

v okovech; opodál zašlá tvrz a ves Mrae nice, nyní les. Kounice,
pvodn Konice, msteko se 167 domy a 1308 obyv., sídlo knížecí

Liechtenštejnské správy soujmenného panství se zámkem knížecím

a farním chrámem bez-

slohovým svatého Jakuba

zr. 1773. V zámku zdejším,

tehdy majetku Adama
Erdmana Trky z Lípy.

sešel se 30 listop. 1631

Albrecht z Valdštejna se

saským vojevdcem Ar-

nimem, v emž spatuje

se poátek zrady jeho

;

v míst jest židovská

synagoga, pivovár, sla-

dovna a cihelna. Opodál

z nkdejší tvrze Týnec
zízeny sýpka a dvr.

V v š e r o v i c e. \iastn

Vy šehoe vice. s farním

chrámem sv. Martina, si-

ceninami tvrze a rozsá-

hlými lomy pískovcov\''mi

v okolí, tuklaty, pvodn Tukleky. na výšin s farním chrámem

sv. Jana Kt. z XVIII st. a se starobylou tvrzí, nyní ve faru pro-

mnnou. Nedaleko eského Brodu v mlké úlehli Štolmí, pvodn
Žito mi , s farním chrámem sv. Havla z XVIII st. Tu chýlilo se dle

povsti k bitv mezi vojsky knížete Václava Svatého a Radislava Zli-

ckého, ped niž kníže Zlický se pokoil.

Na pramenech potoka Chudomela ve vysoké poloze

ŠKVORE, od r. 1497 msteko se 125 domy a 988 oby v., se sí-

ceninami hradu, na nmž ve XIV st. sedli bohatí pražští Olbramovici,

pozdji páni z Klinštejna, od r. 1532 až 1621 páni vSmiití, naež se ho

zmocnil Karel z Liechtenštejna. Za knžny vSavojské v XVIII st. byl hrad

sice obnoven, ale opt spustí a r. 1884 byl z nejvtší ásti zboen.

V XVIII st. zbudován jednoduchý nový zámek, r. 1759-1767 filiální chrám

sv. Annv v ozdobném rokokovém slohu. Knižecí Liechtenštejnské panství

ZÁMEK ŠKVORE U ( .. llkoDi;



Škvoreck nyni spolen spravováno s Uhínveským. V msteku
jest pivovár a cihelna.

Opodál ve vysoké poloze veškero okolí ovládající jest ves H a-
de šín. pvodn Radešín. kteráž jest ješt žulovým v\''bžkem Brd.

se starobyh''m románským chrámem sv. Jií. r. M'M v pedu pi-

stavovaným. nkdy budovaným po spsobu kostelce; kruhová cihelna.

Níže Skvore v údolí SIu štice s farním chrámem sv. Jakuba, v nv-

njší podob z r. 1747.

ÚVAL, msteko výstavn v hlubokm údolí potoka Chudomcla
s 133 domy a 1292 oby v., stanice Rak. \'h. st. dráhy, s cukrovarem,

továrnou na zemité barvy ze železné rudy. továrnou na mazadla. dvma
cihelnami, obanskou záložnou a opodál starobylým mlýnem Hodovém.
Farní chrám Zvstování Matky boží z X\'III st. U cukrovaru dvr Hostin,

pvodn Hostýne, s pomníkem slavného arcibiskupa Arnošta z Par-

dubic, jehož rodu prý byla zdejší nkdejší tvrz kolébkou. Opodál na

pokrají lesa Vidrholce spatují se základy nkdejšího hradu Staré.

Doubek a Doubravice projevují jmény sv\'mi, že vznikly

na lesní pd v nejjižnjší hornat ásti okresu.

\' údolí potoka, vytékajícího z hornatého vrchovišt. který se

nad eským Brodem spojuje se Zemberou, položeny jsou Tismice
s památným románským chrámem Nanebevzetí Matky Boži s dvma
vžema. r. 1773 obnoveným, ale bez patrnjší újmy pvodní stavby

továrna na tmely a barvy. Nedaleko Tu chorá z. nkdy pevný hrad

v WIIl st. do základ zbon\-. ale krásná vž z r. 1474. již zbudo-

Fot. Jos. Fiedler.

HRADE.SI.V U C BRODU.



Fot. Ant. Rázek.

A ^K

TIS.MICKÁ BASILIKA.

skrho hradišt dobe znatelné zove

lid .hradbami svatováclavskými"

a lokalisuje zde povst o setkiini

se Václava Svatého s Radislavem

Zlickým. V okolí ve vrstvách ma-

lachitem proniknutých daly se po-

kusy otevi^iti bán uheln a na

md, ale s nepatrným dosud vý-

sledkem. Liblice s cukrovarem

po r. 1830 založen\''m, ale ped ne-

mnohými léty zrušen\''m. Poíany.
ves a dležitá stanice železniní, kde

se odchyluje z Rak. Uh. státní dráhy

traf obchodních drah k Jiínu ve-

doucí, s farním chrámem Narozeni

Matky Boží v nynjší podob z r. 1 760.

s mlékárnou a sýrárnou. V mlké
úlehli Horní a Dolní K š e 1 y
s farou evangelicko-reformovanou.

By 1 a n y. deskovx' velkostatek Anto-

nína Formánka (ve výme ]4-0 ha)

na cest Trstnické do Moravy ve-

doucí, po níž zachoval se ješt staro-

vati dal Mikuláš Zub
z Landštejna skrze

mistra Kvton, s dvojí

gothickou klenbou bez

pohromy zachována. —
K hradu zdejšímu pojí

se mnohé povsti o pá-

nech Smiických a

o tajemných návšt-
vách z ciziny, které

])rý s osudem Smii-
ckých souvisely. Nad
Zemberou Pistoupím
s farním chrámem sv.

\'áclava, jehož vž
r. 1590 postavena, a se

židovskS'm hbitovem,
na njž kladou židé

z dalekého okolí mrtvé
své. Valy staroslovan-

Fot. Ant. Rázek.

.'N

\'CHOD DO TISMICKÉ BASILIKY.



Ijylý mstek, s liliálnim chrámem sv. Bartolomje dávného pvodu. V okoH
daly s znamenité výkopy archacologické a fxlkryty hylv hrobv s ko-

strami skrenými. Ve Lstibori farní chrám .\anel)e\zeti .Matky Hoži.

\'itice, farní ves s chrámem sv. Šimona a Judy na záp. svahu iiory

Lipské s opuštnými dolovišti uhelnými.

Na polouvrší severního táhlého svahu Lipské iiory Lii)any. ves

proslavená l)itvou dne 30 kvtna I4,'U (..ijoile vsi pod Lijjanv u Híil)")

TUCHOR.^ZSK.^ TVRZ.

V níž na vžd^^ zniena byla t^ranná moc polních obcí Táborské i Sirotí

a zahynuli i pední vdcové, zejména knží Prokop Holý a Prokpek.
Dle nejnovjších badání položiH se Táboi den pi^ed tím vozovou hradbou
svou na výšin, tu kdež nyní kamenný pomník daleko v kraji viditedlný.

kdežto vojska panská i Pražská, vdcem majíce Diviše Boka zMiletínka.

zaujala stanovisko v planin až po Chráštany. Poet bratí byl asi IH.OOO

s 300 vozy, panských asi 25.000 s 360 vozy. Táboi hodlali proraziti

bitvou na severozápad ku Praze, ehož panští a Pražané vší silou chtli

zameziti. Když jednání vdc, které dalo se po poledni mezi obma
vojsky v poli. nemlo v\'sle<lku, zahájili panští útok rzn\'mi pohyby



vozové hradby, na oklamanou TáborCi podnikanými, naež uinili

zdánlivý útok od pi^edniho ela voz svS^ch na elo leženi Táborského.

Bratí útok odrazili a z vozové hradby hnali se za zdánliv ustupují-

cími, zatím \'šak vypadla ze zadní ásti panské vozové hradby jízda,

vedená rožmberským purkrabím Mikulášem Krchlebcem, odboila

mezi Táborv za panskými se ženoucí i vozovou hradbu jejich, až po-

dailo se jí do Táborské vozové
•1 i- T> I

Fot. V. Cvekl.

hradby mocné vniknouti. Pokus

Táborv otevíti východní bok

vozové hradby selhal: toliko tudy

unikla jízda, vedená Janem (aj)-

kem ze Sán a vrchním hejtmanem

Ondejem Kerským, na Kolín.

Nastal boj muže proti muži uvnit

vozové hradby, v nmž jádro

vojska bratrského s obma Pro-

kopy padlo. K veeru byla bitva

skonena a vítzství panských

úplné. Rozhodn\' moment bitvy

udal se mezi Lipany a nynjším

dvorem Hiby, porážka Táboru

dovršena v rovin, kdež trat jedna

podnes slov ,dolem zabitých".

Prokop Hol\' byl podle povsti

s podivuhodnou vytrvalostí v míst
se udržující pochován v zahrad
lipanského statku . 1 a na jeho

rove vštípen smrk. Po ihakrátc

prý byl strom stáím zvetšelý

nov\'m strmkem vymnn, až

r. 1870 tetí smrk byl vichrem

zkácen. R. 1882 pi stavb silnice k \'iticum za dvorem eeným objeven

ve hloubce více než 2 m v zemi obrovský paez smrkový a pod ním dv
mužské kostry, prosté všech odznak. Za novjší doby slavívá se vý-

roní den památné bitvy hlunými a etn navštvovanými schzkami
lidu z bližšího i vzdálenjšího okolí, které djí se u kamenné mohyly na

hebeni lysé strán, z objeti mocn houstnoucího koví vyzírající. která

zpenž sbírkami shromáždných byla poízena a v záí 1881 odhalena.

Od osamlé mohyly krásny' jest pohled na tiché nyní bojišt i na roz-

košn\'' eský kraj v Polabí a v Pojizeí.

MOHYLA PR0K01'.\ UOLliHU

NA BOJIŠTI U LIPAN.
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VI. OKRES KARLÍNSKÝ.

R. IHU oddlen od okresu Karlínského okres \'inohra(iskv a r. l''uj

vvlourena /. nho Libe, byvši ku Praze pni)ojena. imž naliv! za-

stupitelský okres Karlínský dnešní své podoby. Západní hranici jeho

od Troje až po .Máslovice iní Vltava, zarývající se v hluboké údolí

s vysokými stránmi po obou stranách. Strá na pravém behu, pí-

slušná k okresu Karlínskému, jest vyšší i sráznéjší a skládá se z rady

malebných chlumu, nad nimiž vévodí Lad ví mezi Uáblici a Kobylisy

(354 m). na plochém vrchole hájem porostlé, nejvyšší bod v okolí

Pražském. Odtud až k Máslovicm na sever šíí se planina místy roz-

vlnná potoky k Vltav stékajícími. imickým, Draháským.
P e m \' š I e s k v m a V o d o c h o v s k ý m. o prmrné výši 2H0 m. Xa
východ a na severovX-chod rozléhá se nižší planina, velice úrodná

a opírající se na západ o pívrší. rovnobžn s behem Vltavským

postupující, jehož severní cíp znaí \'odolka (270 m). Tato nižší pla-

nina o prmrné v\'ši 22U— 240 m svažuje se mírn na severovýchod

k Labi. na jih pak srázn k údolí Rokytky u Proseká (294ot)

a Chval (28(» /«). Jižní hranici iní severní strmý svah hory Zižkova.
Jediný znanjší tok vodní R o kytka nebo Rokytnice na|)luje

vtší rybníky u Dolních Poernic a Hlohovce. Karlínsko trpí za suchých

let nedostatkem vláhy. Vino vykazuje nejmén pršek ( Wcm) v Cechách.

Zemdlství hledí si velkostatky deskové a velmi etné dvory

i vtši živnosti rustikální. A' té píin Karlínsko pekonává tém
všechny okresy eské, uchovavši si na pd veleúrodné hojné rusti-

kální dvory a usedlosti o výmrách velmi znaných. Jmenovány budtež

dvory neb usedlosti v Bohnicích ddic Karla Matouše (293 ha), dv
usedlosti v áblicích (Jan Peška 12.5 ha. Frant. Stejskal 125 ha), dvr
Xaverov (.\lfons Wertmúller 211 ha), dvr v Klíanech (JUDr. Opatrný

WyWha). dvr v Kojeticích (Ferdinand Bayer 280^0). dvr Hoslavice

(Viktor Riedl z Riedenštejna 205"9 ha), dvory v Horních Poernicích

(Leopold Zdeborský \5'Á ha. Olga hrabnka Meravigliová z Crivell

120 ha. Alfons Werthmuller 93 ha. Josef Xol 76 ha), rustikální

velkostatek Radonice (Josef Stára 168 ha), dvr tamže (Alois Hof-

mann 144 ha), dvr ve Stížkov (Jan Heller, 76 ha), dvr Dolínky

(Bedich Firster \12 ha). Menší sedlské živnosti o 20 až .50 Ao jsou

tém v každé obci. Vedle vysoce pokroilého zemdlství po-

vzbuzuje blízkost hlavního msta i obchod a prmysl.

Prmysl sousteuje se. nepihližíme-li ke Karlínu, nejvíce ve Vy-

soanech. Hloubtín a Cakovicích. Hojnost cihelné hlíny a stavební

ruch v Praze i pedmstích podporují vývoj cihelen, z veliké ástj

kruhových, zejména v Bohnicích. áblicích, ve Kbele. v Klecanech.



Kobylisích, Líbeznících. Proseku (šestero). Radonicích. Satalicích, Stíž-

kov, \'ínon. \'odochodech, Vysoanech a Zdibech. Okresem probí-

hají Rak. uh. státní dráha, dráha Severozápadní a eská dráha severní.

\'vsoany a Libeíi spojeny s Prahou elektrickou dráhou, jež projíždí

Karlínem. \'Itava splavna jest po celé hranici okresu pro parolodi

i lodi vlené. Most pes ni není; pevozy jsou v Tróji. Podbab,
Sedlci, Roztokách, Klecánkách. Husinci. eži i Libšicích. U Troje.

Ivlecánek a Libšic zízena jsou moderní zdymadla. Aerární silnice jsou

:

Pražsko-\^ídeiiská z Karlina. Pražsko-Liberecká rovnž z KarUna, od

niž uchyluje se Pražsko-Brnénská a Pražsko-Lipská. Výborné okresní

i obecní silnice spojují mezi sebou

tém všechna sídla v okresu. Fot. Ad KorbL-r

Blízkost Prahy, velice vyvinuty

IJTÚmysl i obchod, elné velkostatky

i letní sídla a zámožnost lidu rol-

nického dodávají jednotliv\''m sídlfím

úpravného a namnoze mstského
rázu. LesLi jest velice málo; mnohem
hojnjší a rozsáhlejší jsou štpnice,

k nimž nejnovjší dobou druží

se vinice u \Vsoan a u Troje

J

farní chrám v kyjích.

( )kres Karlinsk\' itá na prostoe

2.108 km'- <1.225 ()l)yv.. .mezi nimiž

3.529 Xmc (mimo Karlín sám
v akovicích 34. v Kolniisich 27.

ve V\^soanech 33), 993 evan-

gelík (62 v akovicích. 32 v Tróji.

,39 na Vodolce, 49 ve Vysoanech l

a 2.137 žid (40 v akovicích, 8{i

ve \\vsoanech).

Pední místo okresu jest msto
a spolu pedmstí pražské Karlín,

o nmž bude pojednáno pi král. hlav. a síd. mst Praze.

V údolí Rokytky jsou Dolní Poernice tam. kde potok

opouští veliký rybník (22'6 ha), velkostatek Vojtcha svob. pána Dercsen
(celkem 737 ha v\'mry), zámek s krásn\mi parkem, farní chrám Na-

nebevzetí Matky Boži v novjší dob pestavný (fara od r. 1896).

okresní chorobinec, pivovár. Kyje (nesprávn K e j ej mezi rybníky.

se starobylým románským farním chrámem sv. Bartolomje, založeným

pvodn dle nápisu r. 1781 objeveného, ale toliko kopií ve farní pa-

mátní knize zachovaného. Pražským biskupem Janem do spsobu
kostelce r. 11.34 a r. 1859 obnoven\'m. Kol malého pahorku tam, kde

poíná se údolí Rokytky rozšiovati, položen H I o u p t í n (od osob-
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niho jména Hlupota), od r. 19(>f) H 1 o u b t i n, farní ves dávného

pvodu se 103 domy a 1875 obvv.. pi cest do Polska a do

Moravy vedoucí, kdež 24 srpna 1039 kníže Betislav I. vraceje se

z vítzné výpravy Polské, stanul se vším vojskem, odkud pak nazejtí

spolu s biskupem Sebíem slavnostn penesl zstatky sv. Vojtcha

na hrad Pražský. Od r. 1233 jest Hloubtín nepetržit v držení rytí-

ského ádu Kížovník s ervenou hvzdou, který nepochybn založil

i pkný gothický farní chrám sv. Jií, r. 1695 rozšíen\'', r. 1847 obno-

ven}'- a z ásti \- pvodním slohu pestavnx'. Výroba cemenlov\>ch

tašek, továrny na margarin a na tukovou sms (degras). ml\'-n a lomy

na kámen.

Xa úpatí píkré strán, která lemuje jižní kraj planiny ("akovické

a nyní opt vinicemi se zelená, položeny jsou

VYSOANY, mslo (od r. 1902) se 173 domy a 4406 oby v., (r. 1906

188 (I. a pibližn 50(J0 obyv.). pi dráze Severní i Severozápadní a pi
aerárni silnici Pražsko-Liberecké. pvodn vesnice, kterouž s Prosekem
a s blízkým Podviním (nyní v Libni) držely rzné mesiánské rodiny

pražské; doposud jsou ve Vysoanech ti dvory dskami zemskými

se ídící, dn# . 1. majetek Dominikán ve starém mst Pražském

(ve výme 46 fia) se zámekem a pivovárem, dvr Flejšnerka
Mathildy Pleschnerové z Eichstádtu a Jana Švejdy (ve výme 61 ha)

a špitální dvr nadaního velkostatku Hrdloez (ve výme 118^0). Od

Fol. JJS. Tachecí.

HLOUBETIN.
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vzniku aerární silnice Pražsko-Libereclvé, zvlášt pak když r. 1872

otevena byla Severní dráha, zvelebovaly se Vysoany rychle a pi^e-

mnily se tém rázem ve výstavné msto tovární s rázem velkomst-

ského pedmstí, s úpravnými domy dvou- i trojpatrovými, jež ele

ktrická dráha s Prahou spojuje. Již vzniká (od r. 1896) i ást obce jižn

trati Rakousko-Uhersk státní drah}', která itá r. 1906 14 dom, na-

mnoze dlníky továrními a zízenci dráhy obS^vanj^ch, pro niž zízena

i samostatná dvoutídní škola obecná. Lid zove ást tu Novými
Vysoany, kteréž oznaení poíná se obecn uplatovati. Ve Vyso-

anech jsou mšanská škola chlapecká i díví, opatrovna, lékárna, elektro-

technická akcijní spolenost, díve Kolbcn a spol., cukrovar, založený

Fot. Brunner-Dvoák.

ZÁMECKÉ SCHODIŠT V TRÓJI.

již V létech 1840— !85(). parní mlékárna s roní výrobou 7,000.000 1.

mléka, 200.000 kg. másla, 300.0<X) kg. sýra, továrna na spodium, kostní

mouku a klih, olejna a továrna na fermeže i laky Moice Ehrenreicha,

továrna na fermeže a laky Sigmunda Eichlera a spol.. Pražská akcijní

továrna na zboží gumové, nejstarší eská továrna na ml\'nské kameny
(iabriela Žižky vdovy (od r. 1795, sem z Prahy penesená), luební

továrna, továrna na vyrábní stešní lepenky a devitého cementu,

sladovna s výrobou karamelových i barevnS^ch slad pro vv^voz do

ciziny, továrna na indigo, výroba essenci, továrna na stroje hospodáské,

továrna na stroje keramické, dílna na zboží prx^mkáské, cihelna, v\'-

roba sud na petrolej.

K mstskému rázu nedostává se Vysoanm toliko chrámu a fary.

Polohou svou adí pak se mezi ty obce v obvodu Pražském, jichž spo-



jení v jednu obec s Prahou, ve skuten již provedené, jest l nej|)ed-

njšieh hospodáských i národních dležitosti.

Pi Vltav, a sice tam, kde se eka mohutná k severozápadu a

pak k západu obrací, jest ves Troj a. ítající s osadou Podhoím
a rozpt5ien\'mi vinicemi na píkrém svahu i na planin 201 domy a

IH95 obyv. Trója sama táhne se po úpatí strán podle pravého behu

Fol. BninncrDvoák.

ZÁMECKY S.4L V TRÓJI.

eky a zvána bývala díve Dolním nebo Zadním O vncem.
V XVI st., když byla Praha stálým sídlem císaským, byly ve vi-

nicích Trojských etné letohrádky, zvlášt cizích poslv u dvora císa-

ského povených. \' XVII st. držel froju \'áclav \'ojtch hrab ze

Šternberka, jenž zbudovati a výten\'-mi malbami na omítce, dílem

Nizozemce Abrahama Godina. ozdobiti dal nádherný zámek zdejší

v 1. 1680—1688. R. 1776 nabyla Troje známá z dob našeho probuzení
rodina svob. pánv .Astfeld z Vvdí, a tu scházívali se zde vynikající

vlastenci, také i Frant. Palacký za mladých let svých. Nynjším ma-
jitelem velkostatku ve vvme 309 ha. mezi nimiž 18-69 ha zahrad a
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Fot. Ant. Rázek.

CHRÁM nanebevzetí MATKV
B02í V KLECANECH.

skov\'. ve \'vme 707 ha.

nvni zboží ddic Jindicha

Beniesa. se zámkem a vzornr

zai^ízenou stanici pro pstni
epového semene o dvojí

laboratoi. K 1 e c a n y, ves

se 195 domy a 1430 oby v..

v XVI st. msteko, s farním

chrámem Nanebevzetí Matky
Boží, v nynjší podob
z r. 1784, pi nmž až do své

smrti r. 1884 kaplanoval ob-

líben}'' belletrista Václav

Beneš Tebízský ; vdní
ctitelé nadšeného líitele ve-

likán husitských a trpitel

poblohorsk\''ch zídili mu
zde dvojí umlecky prove-

dený pomník. V okolí obje-

\AA2ha vinic, jest Alois Svoboda.

R. 1871 založen v Tróji výborem

zemským království eského
ústav pomologický, od r. 1895

ve dva roníky rozdlený, pi nm
pak zízena pokusná stanice pro

konservování ovoce a pípravu

ovocn\'ch vín. V obci jsou i pivovár

a mlékárna. — Bohnice (pv.

B o j n i c i, B o j n i c e ), ves opodál

Mta\y na výšin, pi níž rozklá-

dají se nkteré samoty k ní pi-

psané, s farním chrámem sv. Petra

a Pavla, založeným r. 1 158, r. 1673

opraveným, v nynjší podob
z r. 1805. s továrnami na výrobu

dynamitu i na strojená hnojiva

a cihelnou. vSevernji Brnky na

hebeni svahu k Vltav se sklá-

njícího, ves a velkostatek de-

POMNIK BENEŠE TREBIZSKEliO

V KLECANECH.



- 90 -

Fot. Ant. Rázek.

vcny hroby s kostrami skren^Tni. U Klecan f)rovf(]eny velkolepá

stavby usplavovací ve Vltav, zdymadlo totiž s hradlovým jezem

a ])lavidlem komorovS'm i vlakovvm. S blízkým Pi^emýšlenim
jsou Klecany spolu statkem deskovým o 487 ha výmry, jehož majiteli

jsou Jindicha Beniesa ddicové. Ke Klecanm poítají se i D r a s t y
Horní a Dolní, dvr a velkostatek deskový, nyní opt majetek ka-

jiituly V\'^šehradsk o výme 319 ha. Téže kapitole písluší i deskový

statek V t r u š i c e o \ýme 378 ha. kdež jest stanice semenáska.
Má s 1 o v i c e darovány r. 1(>52

kapitole Boleslavské.

-Xa jižním svahu planiny

akovické. nad Dolními Po-

ernici. leží Chvály i)i ae-

rární silnici Pražsko-Brnnské.

ves s farním chrámem sv. Lud-

mily, bývalou kaplí zámeckou,

jenž i nyní. pes pístavbu vže
r. 1825. jest ástkou zámeckých

staveb, a se zámkem, pvodn
tvrzí zbudovanou ve slohu re-

naissanním: se Svépravici
a Sestajo\ici (viz str. W))

tvoí Chvály \elkostatek de-

skový o I 14 ha \vmry. ma-

jetek eského studijního fondu.

Ke -Svépravicm pipsána sa-

mota .\ a v e r o v. rustikální

\-elk()statek s elektrárnou k po-

honu hospodáských stroj

i k osvtlení, se zámekem.
Na téže silnici jsou Poer-
nice Horní, s pipsanými

rto usy (pvodn Trousy. v lidové v\-slovnosti Certousy)
156 d. a 934 obyv., darované r. 1366 Karlem W universit Pražské,

kteráž spravovala je jako ást velkostatku Michh\ s deskovým velko-

statkem v Crtousích o v\'me 127 ha (nynjší majitel Jaroslav Stára)

a se tymi dvory rustikálními vedle vtšího polu \elik\-ch usedlostí

selských. Severn odtud R a do nice s dvma dvory rustikálními, parní

mlékárnou a cihelnou. Severozápadn Chval S a t a 1 i c e s továrnou na

strojové máslo, s továrnou luební, dvma cihelnami, dílnou pasískou

a mešní kapli sv. Anny z novjší doby. Od r. 1899 vznikají zde etná
letní sídla Pražan. Xa pramenech potoka Brandejského a na aerární

silnici Pražsko-Liberecké položena jest

pomník BENEŠE TREBIZSKEHO
V KLECANSKÉM PARKU.
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Vino (pvodn Vinai. Vinae), ves se 106 domy a 947
obyvateli, s cukrovarem a cihelnou. Pvodištm Vinoe jest staroslo-

vanské hradišté, po nmž jsou chudiké zbytky v nedaleké bažantnici.

Farní chrám Povýšení sv. Kíže, v nynjší rokokové podob z r. 1728,

byl kdys trojlodní románský; vž posud jeví stopy nkdejších potroj-

n5'ch okének. Krásný zámek hrabat ernín z pol. XVIII stol. jest

stavba Františka Maximiliana Kanky. Vino jest stedem velkostatku,
jehož majitelem od r. 1650 jest mladší vtev ernínská (nyní Otakar
ernín hrab z Chudenic), ve výme 1350 ha, z nichž 1223 ha vele-

úrodných rolí, se šesti dvory. Statná osada tato zvelebuje se na stran

Fot. Jar, Velínský.

CHRÁM S\'. VACL.WA NA PROSEKU.

severozápadní, kdež vzniká nová ást úpravných domk, namnoze ve

villové podob. Ve Vinoi soustedují se dobré silnice ze všech osad

okolních. Aerární silnice byla až do r. 1861 zastínna krásným stromo-

adím, daleko viditelným a letní dobou cestu zpíjemujícím. Topolové

stromoadí smrem k Brandejsu od té doby ustoupilo tešoví, ale

posud uchovala se ada mohutn\''ch rozložitých kaštan na silnin
trati k-nedaleké vsi Kbelu s 96 domy a 1322 obyvateli, s továrnou

na krycí lepenku. vsTobky dehtové i asfaltové, pivovárem a dvma
kruhovými cihelnami. Odtud zachovalo se stromoadí mohutných lip

podél aerární silnice až na pl cesty k Vysoanm. Tento pímoárný
smr dán silnici i se stromoadím, když upravována umle v prvých

létech XIX století. Od polovice XVI století až do úpravy vzpomenuté
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l)rala se silnice vlnitým smrem, jejž posud oznaují poutnické ka-

pliky v polích, ukazatelé nkdy cesty poutníkm z Prahy do Boleslave

Staré se beroucím, ke vsi Proseku ^nesprávn Prosík), na nejvyš-

ším míst svahu Cakovické planiny do údolí Rokytky. odtud z daleka

viditedlné, se 77 domy a 1628 obyvateli (r. lOOU. kterýž poet ale

odtud rychle se zveliuje). Prosek jest osada pvodu prastarého, pi-

pomínaná již v legend Svatováclavské jako místo, pi nmž odpoívali

s mrtvolou svatého knížete, do Prahy ji odnášejíce, pozdji stídav
zboží nkterých pražsk\'-ch rodin mesiánských, obce Staromstské a

záduší sv. Martina ve zdi tamže. se starobylým farním chrámem sv.

Václava, založeným dle starého zápisu r. 970 knížetem Boleslavem II,

výborn zachovanou trojlodní budovou, uvnit pod kruchtou se zbytky

zajímavé románské ímsy, s vží nad knžištm z r. 1712 a s obrazem

sv. Jana Kt. ped Herodem od Karla Skrty. Chrám Prosecký pokládá

se za nejstarší chrám. sv. \'áciavu zasvcen\'. Šestero kruhových

cihelen a sedmero lomv opukových skytá výživu chudin. Pode vsí

vzrstá nová dlnická tvrt. Nkdejší vinice v okolí zašly. Pvodní
Lužická cesta brávala se od Prahy podle Podviní k Proseku a odtud

dále k Letanm. nyní vsi s .^5 domy a 708 obyvateli. Severn
odtud položeny jsou na pramenech potoka Kosteleckho

AKOVlCE, nesprávn Cakovice Veliké, pvodn Cachovice.
veliká, úpravná a živá ves takoka uprosted planiny \'ltavu od Labe

oddlující, se 157 domy a 2173 obyvateli, s farním (od r. 1901 ) chrámem
sv. Remigia. již ve XI\" století pipomínaným, ale v 1. 1878 až 1881

ze základu v novogothickém slohu pestavným, s velikou rafflnerii

cukru, kteráž zamstnává 900 až 1 000 lidí a spracuje ron až 45(t.(H)i» q

ištného cukru, tž soujmenného statku deskového, od r. 1863 ma-

jetku velkoprmyslníka V. A. ryt. SchíiHera. spojeného s Myškovici,

rustikálním majetkem Teboratici a se Ctnici v okresu Brandej-

ském. ve výme celkové 1019 ha. z nichž 990 ha úrodných rolí. a se

tymi vzorn spravovanými dvory. Opodál ml^-n.

Nedaleko odtud Teboratice s farním chrámem Nanebevzetí

Matky Boží. pvodn starogolhick\'m. ale v X\'III století barokovým
spsobem pesta\'n\-m, a s tak zvan}''m vS 1 a v i b o r o \- v m d \- o r e m.

majetkem nkdy Pražského úadu zádušního, pvodn zbudovaným
v ranném baroku, ale nejapn pestavovaným. Na severov\'chodním

úpatí Ladví a pi aerárni silnici Pražsko-Lipské leží áblice (pvodn
Davlici, v ústech lidu áblice) s 95 domy a 12.56 obyvateli, mhmem,
temi cihelnami a mlékárnou, sídlo soujmenného velkostatku deskového,

majetku ádu Ivižovník s ervenou hvzdou, poprvé r. 1253 pipo-

mínaného, ve výme s Hloubtínem .368'6 ha: v áblicích jsou etné
a veliké usedlosti rolnické, které dodávají osad úpravného i výstav-
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nho vzhledu. ádu Kižovnirkému náleží zde pkný zámek o jednom

pate, v pdorysu v tupém úhlu se lomící, zbudovan\' slohem barok-

ním, s kaplí Nejsv. Trojice z r. 1755. — Severnji Bezno ves, p-
vodn Bezinves, ves a velkostatek deskov}' ryt. ádu Maltanského

o v\'me 210 ha. Od Dáblic západn, ješt na úpatí Ladví, Chabry
Horní a Uolní (pv. Chrabí. Chrabrý), sdružené vsi s 93 domy
a 857 obyvateli, s filiálním chrámem sv. Jana Sttí v románském slohu

a s mljmem Draháským na potku k Vltav spjícím. — Na jiho-

západním svahu Ladví, pi silnici Litomické, Kobylisy, veliká ves

se 156 domy a 2750 obyvateli (r. 1900 135 d. a 2125 ob.j, rychle si

osvojující ráz pedmstí Pražského, s velikým cviištm vojenskj^m. —
Na silnici T^ražsko-Litomické. na povýšené planin (295 m), položeny

Zdi by, ves. k níž popisuji se ješt sídla Brnky, Vel tž a Pe-
mýšleni, s ^M2 obyvateli v 114 domech, s rokokovým zámkem,
filiálním chrámem sv. Kíže dávného pvodu, r. 1737 pestavným
a r. 1892 v barokovém slohu znovuzízeným, s dvma cihelnami a

sladovnou. Zdiby jsou sídlem deskového velkostatku, jejž v XVII
století držel pedek známého odnárodnlého rakouského maršálka

Ferdinand Kadeckv z Radce (t 1676), ve výme 158 ha. Nynjším
majitelem jest Josef Stejskal. Za dívjších pomr byly Zdiby stanicí

jízdní pošty, jejíž nkdejší budova o samot pede vsí ješt se spatuje.

— Severnji na neveliké povýšenin Sedlec, k nmuž popisují se

Boanovice a Pakomice (díve Páko milice). Tyto b\''valy

stedem velkostatku, nyní v Msících (okr. Brandejský) spravovaného

a od r. 1652 hrabcí rodin Nosticovské náležitého, ve v5'me 2165 /;«,

s vtším pivovárem. Filiální chrám Narození Matky Boží b\'val již za

dob pedhusitsk\'ch farním. — V pívtivé rovin, na kižovatce n-
kolika silnic. Líbezníce, ves se 173 domy a 1228 obyvateli, s farním

chrámem sv. Martina dávného pvodu, r. 1788—1793 v nynjší úpravné

podob pestavným, s pknými malbami na omítce klenby. V míst
jsou skladišt cukru a dv cihelny. — Severozápadn Bašt a Baštk
(nesprávn Bašt Veliký a Malý), vsi dávného pvodu, již v XI

století pipomínané; dle zašlé již tvrze Baštku psal se r. 1437 Václav

z Baštku. který dal si pepsati Letopisy Trojanské; rukopis ten chová

se v knihovn kláštera Strahovského. Lesem porostlé pívrší oddluje

od Bašti Klíany s rustikálním dvorem. — Severnji Bežany
Panenské, ves a nkdy zboží panenského kláštera u sv. Jií na

hrad Pražském, odkudž i jméno, sídlo deskového velkostatku (s Chvat-
ruby, Máslovici. Vodolkou a Pedbojem ve výme 1188 ha), jehož

majiteli jsou ddicové Adolfa svob. pána Riese-Stallburka; na návrší

krásná kaple sv. Anny, zbudovaná r. 1705— 1707 slohem barokním
Filipem Španberkem z Prah}' "dle plán Jana Santina, do podoby troj-

úhelníka s mírn vdutvmi obloukovvmi stranami a s nízkvmi zdnvmi
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lucernami nid jednotlivými úhly. Poblíž .starý zámek", bývalé lenti

sidlo knžny abatyše kláštera Svatojirského, s pkným parkem. Severo-

západn na výšin (270 m) \'odolka. [)íivodn O do len a voda.
s W domy a 1439 obyvateli, nkdy statek kapitulních dkanu na hrad
Pražském, od r. 168.3 koHeje Jesuitské u s\ . Kiimenta ve Starém mst.
Pražském, od r. 1828 v držení rodiny svol), pán Riese ze Stallburka :

farní chrám sv. Kiimenta. pi^ipomínaný již za dob pedhusitských, byl

v nynjší ozdobn podob rokokové zbudován r. 1737 Kiliánem Ignatiem
Dienzenhofrem. Stihlou a ozdobnou vž jeho vidti daleko v meziíí
dvou hlavních ek eských. Xa Vodolce jest cukrovar na surovinu.

Sem popisují se Dolínky. nkdy Dolin. Dolínek, se dvorem rusti-

kálním. — Nejsevernjší osadou okresu Karlínského jest Velká Ves.
již v nížin k Labi a Vltav se svažující, spolu statek deskový o v\'--

mre 7()0 ha. majetek T\''nského chrámu v Praze, s filiálním chrámem
sv. Vavince; založil jej r. 1261 dkan na hrad Pražském Vít v ná-

kladném slohu gothickém a zachoxa! se bez pohromy až do dn
našich. — Pi malém potku, který pod Lobkovici v Labi mizí.

Koj etice s gothick\''m farním chrámem sv. \'ita z prostedka XIII

století, dobe zachovah-m. s bohatým obroím farním (46 ha), jehož

patronem jest veleobec Pražská, a s velikým dvorem rustikálním.

VII. OKRES ŽIŽKOVSKÝ,

r. 1898 od zastupitelského okresu \'inohradského oddlený, jest z nej-

menších zastupitelských obvod v království eském, pokrývaje

v 5 politických obcích 19'4 y&/«- se 62.451 obyv. (mezi nimiž 824 Xmc
v Žižkov. 1.099 evangelík [1.050 v Žižkov] a852 žid [838 v Žižkov|).

Úzký hbet hory Zižkova. jež do r. 1420 zvána byla Vítkovem.
sv\'m západov\'chodním smrem oddluje okres Žižkovský od Karlín-

ského. U starobylého glorieltu. proti Praze obráceného, zdvihá se Zižkov

do výše 258 /n. v5'chodnji u samoty Rožmitálky do 261 m: hluboké

údolí Rokytky u Hrdloez oddluje jej od pívrši Smetánky (247/;;).

které jako výbžek planiny Cakovické jazykovit se vkládá mezi ryb-

níky u Hlohoxce i Hloubtína a nutí Rok}'tku u Hrdloez k velikému,

ve svém prmru však velmi úzkému oblouku. Pražsko-Vídeská silnice

vystupuje za Hrdloez}' na severní svah výšiny Tábora (258/n). Podobou

úzké planiny svažuje se Žižkov na jihu (Barborky 270 m. poloha X a

Vinicích mezi Malešici a hbitovy Olšanskými 272 m) do mlké úlehle

u Strašnic. Krom Rokytky není v okrese vodotoe dležitjší. Plo-

diny a živnosti pro t\-ž ráz pdy i pro blízkost Prahy neliší se nijak



— 95 -

od píslušných pomérv okresu Karlínského. Okresem probíhají kra-

tinkou tratí Rak. Uh. státní dráha a dráha Severní, pak aerání silnice

Pražsko-A'ídeíiská a Pražsko-Kulnohorská. spojené mezi sebou okres-

ními silnicemi.

Sídlo okresní správy, msto
Žižkov, jest spolu jedním ze ty velikých pedmstí Pražskxxh

i bude pi král. hl. a síd. mst Praze popsáno.

Vedle Zižkova písluší k okresu toliko ješt tyi obce. Strašnice
Staré a Nové rychle nabývají rázu pedmstského od té doby. co

blízké \'ršovice dosply k velikému rozvoji. Strašnice Staré pipomínají

se již r. 1222 jako zboží probošství \'yšehradského. Dnes rychle vzni-

kají celé ady domv a domk rázu villového, v nichž usazuji se lid

dln5' a zízenci drah v Praze ústících, takže žije r. I9U6 ve Strašnicích

nad 2000 obyv. ve 130 domech (r. I'XM) 84 d. a 1075 obyv.l. \' míst
jsou dv cihelny. — Malešice bývaly za dob pedhusitských zbožím

proboštství Vyšehradského, v XVI a XVII st. obce Novomstské, od

r. 1727 náležely universit Pražské. Hrdloezy, 56 d a 1007 obyv.,

bývaly nadaním statkem špitálu sv. Pavla na míst n3mjšího Karlina,

po jehož zrušení Josefem II pipojeny k špitálnímu fondu král. hlav.

a síd. msta Prahy i spravovány spolen se špitálním dvorem ve

Vysoanech. — Strboholy dvakráte pi vážné píležitosti jmenuji

se v eských djinách. R. 1608 arcikníže Matyáš, chtje donutiti bratra

svého císae Rudolfa II. aby vzdal se svých panství, pitáhl s vojskem

konfoederovan\-ch stav rakouských, uhersk\''ch i moravsk5'ch až

k Strboholm a odtud poal jednati s pedáky evangelických stav

Fot. Jos. Tacheci.

VILLA \ HRDLOREZICH.



eských. Mezi jednáním, které dovršeno bylo mírem Libesk\-m. utvrzena

konfoederace Moravy. Uher i Rakous piinním Karki st. z Zerotina

a Karla z Liechtenštejna, kteráž odtud slov v djinách ko n fo ederací
Štrboholskou. 6 kvtna 1757 svedena v okolí Štrbohol veliká

i krvavá bitva mezi vojskem císaovny a královny Marie Terezie

a hlavní armádou pruskou, jíž velel sám král Friedrich II. \'ýchodn

bran Pražských, od Žižkova k Hloublinu. Ijylo z rána toho dne polo-

ženo vojsko císaské, potem asi 6().(M)0 mužCi. v ele majíc Karla prince

Lothrinského a jiolního maršála hrab Browna. Vojsko toto mlo chrá-

niti Prahu, již na levém behu Vltavském Prusové vedení maršálem

Keithem obkliovali, a oekávalo pomoc od Podbrad, kdež stál již

polní maršál Leopold hrab Daun. blíže se s 25.(X)() muži od Hradce

Králové. Král pruský odhodlal se napadnouti císaskou armádu, díve

než bv se s Daunem spojila, a poraženou chtl zahnati do Prahy, tím

pak delší obranu pelidnného msta nemožnou uinili. Zvdv, že

pravé kídlo císaských, od Hrdloez na jih rozložené, není dostaten
chránno, pešel král 5 kvtna u Sedlce Vltavu a udeil nazejtí na

pravé kídlo císaských s výbrem vojska svého. Byl sice v as spo-

zorován. ale pravé kídlo pro záchranu svou vzdálilo se mezi Kyji i Hrdlo-

ezy daleko od stedu, ustupujíc ke Strašnicm. ímž sted byl vydán

útokm vší pruské síly. Nejzuivjší boj rozlítil se severn Štrbohol.

kdež marné pokoušel se polní maršál hrab Schwerin otásti pevn\'m

položením císaských. Když však hrad Browne byl kulí dlovou do

nohy tžce "rann a princ Lolhrinský. pedstíraje nedostatenost zdraví.

Fot. Jos. Tachecí.

POMXÍK M.ARŠÁLA HRABETE SCHWERINA
U ŠTRBOHOL.



do Prahy odejel, pozbylo císaské vojsko jednotného veleni, Schwerin

pak obdržev jízdnou posilu, tlail císai^ské ke Praze. Padl sice v hrdin-

ském boji, ale již u Kyj a Hrdloez sám král podjal se velení útoku

a zemdlené císaské vojsko hnal ped sebou. Iv veeru bylo vítzství

plné v rukou pruských. Toliko pravé kídlo císaské ustoupilo v as
k Jesenici a Benešovu, naež spojilo se s Daunem. Na císaské stran
padlo 414 dstojníkv a 12.900 muž mrtvých i ranných, na pruské

437 dstojníkv a 18.000 muž mrtvých i ranných. Místo, kde padl maršál

Schwerin, znaeno pomníkem posud zachovalým. Pedvoj Daunv,
jemuž velel podmaršálek hrab Puebla, stál v den bitvy již u llvalu.

Vlil. OKRES ÍCANSKÝ

rozpadá se ve dvé ásti, severní úrodnou rovinu, protékanou Roky tkou
i Botiem a v jižní hornalinu, která vypíná se až k Sázav. Roz-

hraní obou ástí oznauje vlnitá ára od Modletic podél \'o(lrádek a

Tehovce k osamlé myslivn Vojkovu.

Severní rovina jest z nejúrodnjších konin csk\'ch. Sirou ])lochou.

místy stolu rovnosti podobnou, místy lehjmce mlkSmii potoními úvaly

rozvlnnou, sklání se zvolna na sever až k otáce západní, k niž do-

nucena Rokytka u Dolních Poernic strmými svahy Cakoxické planiny.

Bohaté nivy kolem statných osad. profaté silnicemi a cestami stromovím

osázenými, dodávají krajin rázu luzného. Na v\''chod, za Bchovici
a u Královic, poínají prvé prahy planiny Cernokostelecké (poloha na
bezinách nad Kolodji 312 m). Rychle odtud k východu zdvihá se

planina, dosahujíc Hradoroštínem u Bezí v\^še 336 m. u Pacova
352 m, již však tyicítka u Strašína má výši 394 m, vStrašín pak
sám 422 m. Drahná ást planiny této porstá krásnv^m, vysph>m lesem,

držaným k panství Cernokosteleckému. S planinou touto souvisí jižn
ían vysoina Sázavská, pokraování Brd na pravém Povltaví,

soustava okrouhlvxh chlumv a táhlých výšin, namnoze již lesem po-

rostl\'ch, mezi nimiž zarývaji se hluboká údolí. V\'še prmrné i vrcholné

pibS^vá smrem k Sázav, s výškou pak i romantické malebnosti,

odkudž jižní ásti Rianského okresu se sousedními údly jiných okres
dostalo se skrze turisty jména Sázavského Švýcarska. Vdky krajinné

a zdravá poloha lákají letní dobou etné rodiny pražské sem k pobytu
ímž povznáší se i zanedbanS' posud hospodáský stav chudé krajiny.

Výšina T e h o v u vsi soujmenné zdvihá se do 454 m, Chlum mezi

Stránici a Všechromy do 457 m. nad Nebenici již do 487 m. vysoko
pak položená Klokona 498 m. \'ýšiny tyto jsou rozhraním vod \'ltavskvch



i Sá2avskS'ch. Na sever tekou Rokylka i Boti, na jih Mnichovka. Hlavní

pramen Rokytky vyvrá v lesích iansk5'ch pod HoljTn vrchem a

vine se smrem severozápadním skrze pkné luní údolí podél Nedvzí
ke Královicm a Kolodjm, u Bchovic obrací se k západu a napájí

veliký rybník u Dolních Poernic. Pod Bchovici spojuje se s ním z levé

strany potok Rianský, vznikající z nkter\'ch luních struh u Svtice,

naež žírnS^m údolím, štpy a stromovím hojn se zelenajícím, proudí

k íanm, Kolovratm, Uhínvsi ve smru severním, u Dubeka náhle

obrací se k severovýchodu a plyne odtud širým i bohatým údolím

k Bchovicm, žena v toku svém hojné mlýny. Pod Strašínem vyvrá
Chudomel, zde Zelená strouha zvaný, který smrem severním v pože-

hnaném úvale kolem Kvtnice i Sluštice a pod Skvoreckou oborou

zahýbá k Uv^alu do okresu eskobrodského. Boti vzniká ze dvou pra-

menv,jednoho uModletic, druhého vytékajícího na Petrových vrších
mezi Nebenici a entici, kteréž oba spojují se v lese pod Dobejovici

na pd okresu Jílovského a šlovou s poátku Vinnj^rn potokem.
Jako znaný potok. Botiem již zvaný, proudí krásným i úrodným
úvale'm na sever ke Prhonicm, a zesiluje se pod Kreslicí vodným
potokem Pitkovickj^m, jenž vytéká u Všechrom ze severního sklonu

výšiny Stránické a plyne rovnž žírným údolím kolem Vodrádek,
Kuí, Bynic i Pitkovic. Odtud jde Boti smrem severozápadním a opouští

okres íanský pod Petrovici.

Jižní ást Sázavské v^^soiny až po Sázavu eku náleží k oblasti

Mnichovky. jsoucí z nejkrásnjších ástí vlasti naší. Potok sám s mno-
h5'mi pítoky svj^mi protéká krajem hornat5'm s mohutnými ješt zbytky

dávných lesv i kyprými luinami, proto i za suchj^ch let mívá vždy
dostatený tok vody a behy jeho i boky údolí porstají svžím bylin-

stvem. Tak nabývá krajina rázu v pravd subalpinského, s hojnými

luhy i pastvinami. Mnichovka prýští na západním svahu Klokony
z lesního vrchoviska, vedle nho k v\>chodu strmí lesnatý hbet, zvaný
Vysoký les (502 m). V poloukruhu obstupují kotlinu msta Mnichovic

na východ malebné výšiny u Struhaova (486 m) a Myšlína (448 m),

na západ pak jazykovit\' v5'bžek od Stránic k jihu zahýbající (nad

stanicí Mnichovskou 441 m) oddluje od nho táhlé a úzké údolí po-

toka Mi roš o vské ho. Mnichovka pod Mnichovici nalévá dva ryi)níky

v oteveném údolí, Mirošovick}' potok pak vine se mezi znanými \\-

šinami (Všešimy 436 m); u mlýnu Hubákova vstupuje Mnichovka do

velekrásného údolí, zaveného sráznými, lesnat\'mi stránmi, z nichž od
vk jarní vody odtrhují a do potoního koryta snášejí veliké balvany
buližníkové. Pod stanicí Senohrabskou pichází z levé strany potok Miro-

šovický, zesílený rovnž na levé stran výtokem hornatého a prameny
bohatého údolí Lomnického. Lesv i výšin pibývá. U Senohrab zdvihají

se lesem zarostlý J e ž o v {A26 m) a lysá Peleška (424 /w), na pravém
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behu za Hrusici vypíná se ada lesnatých vrchu, Myšlinsky (497 m).

Obora (481/72) a hora Hlavaovská (460 m). mezi nimiž vS-molem

416 m hlubok\'m vede od Ondejova silnice k Mukaovu. Od Hlaváova
údolím, jehož behy luhy jsou pokryty, vine se k Mnichovce vodná

Šmejkalka a snoubí se v ní ve villegiatue Hrušové. Tu napí a s pravým
behem Sázavským rovnobžn postupuje vysoký hbet, mohutným
lesem smrkv a jedlí porostlý, k ece srázn spadající, kterým si Mni-

chovka vyryla úzké, svrchovan krásné eišt, oddlené na levé stran

od Sázavy Hláskou (382 m) a nad ústím potoka pahorkem, jejž koru-

nují troskv hradu Zlenic. na pravém behu Babin cem (412 m).

Povaha pdy pináší sebou, že severní ást okresu Ríanského
jest velice úrodná, rodící u velikém množství pšenici, jemen, cukrovku

Fot. Bohumil Barták.

HRADNÍ VI':Ž A ÁST PALÁCE \' ÍANECH.

epku olejku a rozmanité druh\ chulniMio i jemného ovoce; jižní ást

jest chudá s pevládajícím pstováním žita. ovsa. zemákúv a rostlin

pícních. Okresem prol)íhá státní dráha císae Františka Josefa od Prahy

k Benešovu a aerární silnice Pražsko -V^ídeská i Pražsko-Kutno-

horská. Silnice okresní jsou hojné a ve výborném stavu, jsouce válco-

vány, ale jižní ást okresu. kteiYi teprve r. 1888 od Cernokostelecka

byla oddlena, strádá dosud náležitými prostedky kommunikaními.

Prmysl jest hospodáský, dležitým pal< zdrojem výživy jsou letni

hosté, jichž rok od roku pibývá.

V okrese íanském jest na jiloše 2\iV(-> ^nr. 21. ,'501 obyv.. z nich

39 Nmc (15 v Prhonicích. lo v Uhínvsi). 14. evangelík (35 v Krá-

lovicích. 20 v Benicích. 16 v Kuíí) a 378 žid (v Uhínvsi 52, v Kuí 18.

v Mnichovicích 47. v íanech 03. ve Všestarech 26).



ÍANY, msto s2.l2'^ obv\-. \e 240 domicil, položené na nizkóm

táhlém pivrší. které na jihozápade srázem skalist\'m spadá do údolí

potoka íanského. na ostatních pak stranách ol)klopeno jest mélk\'mi

a namnoze lunými úlehlemi, jež kdysi Ijylo lze zatápti, sídlo okres-

ního soudu, berního úadu, okresního xýboru a mštanské školy chla-

pecké. Msto i hrad založeny uprosted XIII st. a staly se pvodištm
slavného rodu pánu z ían.

Fot. Jos. Tacheci. vclmi rozvtvcného. z nhož
110 r. 1621 bylo dvacet len
ztrátou statk pokutoxáno. Hrad

sám zbudován na skalnaté

opyši. ze tí stran vodou kdysi

obtékané, a l)yi tyjiem rytí-

ského hradu v rovin polože-

ného. Zachované zbytky paláce

svými pkn a nákladn jira-

covanými gothickými ozdobami

ukazuji na XIA' st. Když na po-

átku husitských válek Diviš

z ían z pevného hradu loupil

\- (ikoli Pražském, oblehli jej

4 priisince 1420 Pražané i Tá-

l>i)i. hrad vzali. Diviše v za-

jeti odvezli a knží na hrad
pnlomné upálili. Odtud byl hrad

íanský v rukou pražských

až do ukonení války. Od
r. 14'' I byly íany majetkem
irku z Lii)y. za nichž hrad

pdusil již. místo pak ped
r. 1.^7.5 k Ihínévsi prodáno,

naež r. 1575 stalo se mste-
kem s právem trhov\''m. Za
novjších let staly se íany

oblíben\'m letním sídlem. Uprosted táhlého námstí jest farní chrám

sv. Petra a Pavla v rokokovém slohu XMII st. se štíhlou vží. Radnice

jest stavba novožitná. Prmysl zastoupen továrnou na zpracování deva,

parním mlýnem, m]\'-nem na potoce a cihelnou, obchod podporují záložny

okresní, okresní hospodáská i spoleenská spoitelna, a hospodáské
družstvo. Stanice železniní jest u Radošovic na severovNxhodní stran

a mezi ní i mstem vznikají etné villy, rovnž na výšin za Radošovici,

zvolna k lesu se zdvihající, již korunuje na samém pokraji lesa veliko-

lepá luidova vychovatelny dítek opuštných, zbudovaná obcí Pražskou

ZBYTKY P.VLACE HRADNÍHO
V ÍANECH.



z nadání šlechetného vlastence velko-

obchodníka Aloisa Olivy. Na v'\''chodni

stran msta rozkládají se rozsáhlé

školky a zahrad}' PVant. Thomayera.

Pi Chudomele a na rozvodí mezi

ním i Rokytkou šíí se veliký les Vid r-

holec. nkdy vysokv, nyní namnoze
porostlý nízk\''m doubím a listnatým

mlázím. Ped válkami husitskými byla

krajina tato hustji ob\'vána a osadami

mnoh5'mi pokryta. Pi aerární silnici

Pražsko-Vídeské, na povýšenin mezi

Vidrholcem a oborou Skvoreskou. lá-

vala farní ves Lhot a. pozdji zašlá

i s chrámem, kdež podnes slovo X a

kostelíku (298 m). P"ara a chrám bý-

valy i v západnji položeném Újezd,
kterj' se stal za dn našich oblíben\'m

letním sídlem. \'ýchodnéji odtud Kolo-

dje, ves nkdy s tvrzí, na niž sed!

s poátku XVI st. povstná' odpovdník
Pražan, Stefek Langer z Kolodj,

škdce zemský. R. 1772 zde zbudovala

vévodkyn Savojská nádherný zámek

a ozdobila v\'tvory stukatrskými

ceny peveliké, jakož i malbami ped-

Fot. Jos Taclie

CHRÁM S\'. PETRA A PA\'LA

V ÍANECH.

Fot. Leopold Pech.

VYCHOVATELNA M.\NŽELÚV OLIVOVÝCH V ÍANECH.
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nich misliu. SkríHy. Brandla i j. R. \1')\. když slavn prenášt-ny koruna

a klenoty korunní z \'idn do Prahy, byl na Kolodjích tvrtý nocleh sta-

vovské deputace korunu provázející, odkudž nazejLi dál se slavný vjezd

do Prahy., R. 181)6 byl zámek Janem Josefem knížetem z Liechtenštejna

nákladn oi)noven. Farní kostel Povýšení sv. Kíže zbudoval týž kníže

r. 1804 v prostém spsobu doby a založil pi ném faru. U zámku jest

veliká obora. Bchovice bývaly prvou poštovskou stanicí ped Prahou.

Nedaleko odlud poloha L i t o ž n i c e pi íanském potoce oznauje

Fot. Arnošt Kr.ius.

'IVRZ V KRÁLOVICÍCH L K1C.,\\.

mstišt nkdejší farní vsi téhož jména, která zašla i s chrámem.

Jižn ji

DUBEC, msteko starobylé, s 929 obyv. ve \42 domich. již r. 1088

pipomínané, pozdji zboží rytíské rodiny Zápských ze Záp. R. 1608

po míru Libeském sjeli se zde císa líudolf s bratrem Matyášem.
^' nedalekém Dubeku jest pkný filiální chrám sv. Petra a Pavla

se štíhlou vži. pvodn gothický, ale opravovaný ve stol. XVIII. Na
hbitov náhrobky Zápských ze Záp. U chrámu spatují se posud zá-

klady nkdejší tvrze, nepochybn r. 1470 skrze Thry vyi)álené.

Na aerární silnici Pražsko -Kutnohorské Dolní .Mcholujjy
v poloze velmi úrodné. Jižnji po obou stranách Rianského potoka
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UHÍNVES, od XIV st. v obecné mluv OUINOVES, výstavné

msteko s 250 domy a 2.331 obyv., pvodn zboží nkter5'ch rodin

Pražsk\xh, od XVI st. sted rozsáhlého panství, jehož jádrem bylo n-
kdejší píslušenství hradu íanského, nyní sídlo správy esk5'ch kní-

žecích statk Liechtenštejnsk\'ch. s farním chrámem Všech Svatých

v XVIII st. ze základ pestavným, pohodlným zámkem, spolkovým

cukrovarem, továrnou na stfojní cihly a stavivo, parním mlýnem,

továrnou na výrobu kokosov5'ch rohoží, vjTobou lihovin a pivovárem.

\ •
'^ Fot Brunner-Dvorák.

ZÁMEK V PRHONICÍCH.

Obchod podporuje oiianská záložna „Vela". Pi zámku \cliký park.

nkdejší bažantnice. Hospodáství knížecí obstarávají dvory v míst
a v nedalekých Pn tlukách (nyní Ne tluky). Za našich dnv
ozdobuje se Uhínves mnohými úpravnými novostavbami, zvlášt

villami, které msteku hojným ovocn\'m stromovím zastínnému do-

dávají vlídného vzezení.

Mezi Uhínvsí a íany, pi potoce Ríanském. rozkládají se

Kolovraty (pvodn Kolovrati). Po dvoru zdejším psal se sám
r. 1347 prv\' Albert z Kolovrat, praotec slavného hrabciho rodu téhož

hesla. StarobylS' kostelík zasvcen sv. Ondeji.

V údolí Rokytky jsou Královice s v\'born zachovanou vžo-
vatou l\rzi ze XI\^ si. a filiálním chrámem sv. Markétv. zbudovanvm
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Fol. Jos. T.ichi;

r. 1740 na míst starobylého hradišt, na vx-šin položeného; étverhranná

bašta, opatená podivným cimbuim a upravená ve zvonici, vévodí

dosti daleko okolní krajin. Dle starého podání porodila r. 1296 na hra-

dišti tomto Jitka Rakouská, chot Václava II. dceru Markétu. V údolí

Botie Prhonice, ves s 136 domy a 9.'iy obyv., sídlo soujmenného
velkostatku o výme 993 ha, jehož nynjším majitelem jest Arnošt

hrab Sylva Taroucca, s krásným zámkem, zbudovaným na míst
tvrze, uprosted Xlll st. založené a ješt r. 1770 obývané. Když sešla,

byla za novjších dob

pestavována a za dn
našich architektem Sti-

bralem nádhern re-

staurována, tak že jest

nyní z nejkrásnjších

sídel pansk\'ch v krá-

lovství. Filiální chrám
Narozeni Matky boží,p-
vodn románský, ozdo-

ben klenbou a freskami

barokními. Jižn vsi na

návrší jest rozhledna,

pod ní osamlý La-

beškv ml5'n. Se-

vern Prhonic nad

Botiem jsou Petro-
vi ce s filiálním chrá-

mem sv. Jakuba a pivo-

várem. Východn Pr-
honic estlice s farním chrámem sv. Prokopa. Výše M od letíce,

ves a statek deskový, majetek Augusta a Rudolfa ze Schiittelsberka,

ve výme 182 ha. Nedaleko odtud Popovický, ves s farním chrámem
sv. Bartolomje, farním již za dob pedhusitsk5'ch. v nynjší podob
zbudovaným r. 1718.

Severozápadn ían ves Lipany se starobylým kostelíkem

sv. Martina. Na sklonu Stránické vysoiny Nebenice a Ped bo,
vsi a statky deskové, onen zboží Josefa ze Schúttelsberka ve v\'me
155 i^fl, tento ve v5'me 409 /a s pivovárem, od r. 1780 majetek Novo-

mstské kolleje Pražské ádu Piarist. Mezi Pedboí a íany farní

ves J ažlo vice, za starších dob Žezlovice, s farním chrámem sv.

Václava, a Vodrádky, ves a rustikální velkostatek. Na pramenech

potoka Botie Otice se starobyl\'m kostelíkem sv. Mikuláše. Ve vy-

soké poloze Stránice s cihelnou a etnými villami, jichž jedna jest

majetkem piaristské kolleje Novomstské v Praze. Opodál v lese kajjle

NAMÉSTI A DEK. CHR.\M \' .MMC110\'ICICH.



Fot. Jos. Tachecí.

sv. Anny. hojnr o pouti navštvovaná. Xa pramenech Mnichovky
Vše starý a na v\'šin Kloko na; Klokona Inla 16 srpna 1904

požárem zpustošena. Severn Všestar Teho\- s liliálnim chrámem
sv. Jana Krt. Ve vlídném úvale, lesnatými vrchy obkloiienm. po obou
bezích Mnichovky rozkládají se

MNICHOVICE, msto s 143 domy a 951 obyv.. založené s poátku

XII st. na |)ud klášterní mnichy Sá-

zavsk\'mi \' pravidelné spsob s ve-

likým námstím, z nhož rozbíhají se

ulice ke hla\ nim idilm svta. Sá-

zavsky' opat Syi\estr zbudoval v nov
založené osad kol r. I I4() basiliku s\

.

Michalu a Všem nebeským cnostcm

zasvcenou, jejíž pvodní sta\' nám
již neznám. Za husitských válek uchvá-

ceny Mnichovice initeli svtskými
a od poátku X\'l st. jsou pi^íslušenstvím

Komorního Hrádku. ( )d Ferdinanda li

obdržely výsadu tržní. Adam z \'ald-

štejna jim r. 1631 udlil právo vaiti

pivo. R. 1754 byl chrám zdejší zno\u

zbudován \- ozdobném rokoku s |)rLi-

elní facadou na jižní boní stran.

oratoí, zajímavou kazatelnou a i)knou
vži. \' míst jest pivovár, parní

ml\'n. továrna na zboží uzenáské,

hojn živností emesln\'ch a opodál

mlýn Bož kov. Letní dobou pebý-
vají tu etní Pražané ve vlastních

villách i bytech najatých.

Jižnji. pi potoku soujmenném
starobylá ves M i r o š o v i c e s mlýnem.
Na blízku býval hrad J e ž o v. jehož

jméno uchovávají posud vrch a pod

ním hájovna. Trosky jeho. dráhou porušené, zovou se v kraji Lipkou-
Na výšin Sen o h raby. rychle zvelebující se letní sídlo se zvláštní

villovou tvrtí. Opodál Mnichovky v ]iolouvrší Hru sice, starobylá ves

s farním chrámem sv. Václava, v podstat románským, ale v XVII st.

opravovaným, na jehož jižní stran zachoval se památný portál figuráln

zdobenv'. patrn dílo slovanskvxh ješt mnich Sázavských. V Hru-

sicích jest cihelna a popisují se k nim osamlé ml5'ny na Mnichovce,

Hubako v a Hrušov; pi tomto vznikla za našich dn hojn na-

vštvovaná villcíriatura s velikvm letním hotelem. ližn Hrušová na

KAZATKLN.A \' DEK. CHRÁME
V MNICHOVICiCH.
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Fot. Dr. Emil Wiesenberger.

UDOLl MNICHOVKY POD HRUŠOVÉM, \' POZADÍ ZLENICE.
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Fot. Jos. Tache

TROSKY HRADU Zl.ENICE.



Fot. Df- Emil Wiesenberger.

LETXl SÍDLO SEXOHRABY S HRL'SO\'EM.

osamlé skalin. nyni lesem porostlé, nad úslím Mnichovky do Sázavy,

jsou trosky hradu Zlenic. založeného ve XIV st. pány z Dub. kteí

drželi všechen okolní kraj. dávné píslušenství zašlého nkdy staro-

slovanského hradu Lštni. Zde. v lesním zátiší, dalekém ryku svtského,

psal ke konci XIV st. slavný- právník eský, pan Ondej z Dube, vzácný

svj .Vvklad na právo zemské". Za krále Jií z Podbrad náležely Zle-

nice vdci vzboueného katolického panstva, panu Petru Konopištskému

ze Šternberka, i byly jemu r. 1468 vojskem královským mocn vzaty,

odkudž síceninou z-
Fot. Dr. Emil Wiesenberger. StáX^ají. Nejlépe \-zdO-

rujc ústrku živl mo-
hutná vž nebo hláska.

lile niž šlovou za dn
j^

našich nedovcn Hlá-

s k o u i síceniny všeho

hradu. Jméno Zlenice

podržel dvr poplužní

na protjším behu Sá-

zavském, který však

popisuje se již v okrese

Benešovském. — Les
odtud na východ podél

Sázavy na v\'šin roz-

CHRÁM S\\ VÁCLAVA \' HHUSICÍCH. ložený slo\-e podnes
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po pánech z Dube Dubském a v jeho obvodu položeny jsou starolnlé

vsi Turkovice, Lén sedly a Kališt. Nejzázši osadou ianska
jest Poddubí nad Sázavou s nrn\m mlýnem a pevozem, oblíben
vyletní a letní místo.

Fot. Dr. Emil Wiesenberger.

SÁZ.iVVA POD HRADEM ZLKNIC

IX. OKRES ERNOKOSTELECKÝ

má podobu trojúhelníka, obráceného vrcholem k jihu, k ece Sázav,
a rozpadá se útvarem sv\-m v severní planinu i v jižní již drsnou

a neschdnou žulovou vysoinou. Planina omezena jest na severu

adou vrchv. okresem eskobrodským postupujících, i šíi se povrchem
lehce rozvlnným a namnoze lesy pokrytým. Jsou to památné „ern
lesy", dle nichž hlavní místo panství i nynjšího okresu podnes slov.
Na pi probíhá jimi ze západu k východu aerární silnice Pražsko-

Kutnohorská, pohodlná a nyní spíše xýletnikm a sportu než tžkvm
povozm sloužící. Krásné lesy mohutných jedlí, smrk, l)orovic. místv

i modín, bíz. dub, dodávají jí pvabu a jsou píinou, že lesní

zátiší zdejší letní dobou vyhledávají za osvžením etné rodiny Pražské.

Tak jsou vysoko položeny a lesem obklopeny vsi Mukaov (419 m,
opodál u kíže 435 ot) a Buda ; odtud na sever k Hradešínu výšina
Na Horce tyí se do výše 440 /n, východnji -Vyžlovka 435 m. Od
Vyžlovky smrem ke Kostelci planina mírn se sklání (kostelík sv. Mar-
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tina u Kozojed 362 /n, nedalekS* les Žembera 365/72. Kostelec sám
400 /n), na jih však se znenáhla zvyšuje. Tu rozkládá se od Vyžlovky
až k Zvánovicm a Vodradm jádro les ernokosteleckSxh Na
pezvrce zvaných, jež \'^ y s o k v m lesem, r. 1 904 z veliké ásti
lesním požárem znieným, souvisí s lesem Kíanským. Les tento

prmrem zdvihá se do výše 480 m a obma smry perván jest ml-
kými výmoly. Jedním, ze západu na východ, vine se klikat okresní

silnice od Habru k Jevanm, rozdlujíc les na dv ásti, severní nižší

i rovnjší a jižní vyšší i kopcovitou, ve kteréž strmí jižn Habru i-
hadlo do vN^še 5.33 m, druh\''m severojižním ubíhá lun\' potok, u Lou-
ovic v rad rybník vznikající, do kyprého úžlabí pod Vyžlovkou
pažity pokrytého, a napojiv etné rybníky, zvláštní zvíenou slynoucí,

zvlášt veliký rybník Jevansk}', krouží se lesem k jihu, zesiluje se

lesním potokem Z°vánovickým a krásným horským údolím skrze Skalici

hor stíbrných, jsa tu Propastí zván, hrne se k Sázav, pijav ješt

na levém behu potok Op lánský. Pvabné lesní zátiší Jevanské pe-
chází na východ v rovinu, úrodnými poli pokrytou, v níž vévodí msto
Kostelec, Rovina tato spadá jihovýchodn až k Olešci, kdež již

z jihu pichází široký hbet, z ásti lesnatS', jejž sedlem nad Zdá-

nici (401 m) pepíná aerárni silnice Pražsko-Kutnohorská. Hbet tento

podobá se východní hradb Stedních Cech, srázn spadaje na východ

do úvalu Kouimského, Bulánkou dopíná se výše 402 m a pokrauje

podél Kouim Lipskou horou až k Lipanm, kdež s ním srstá

ada kopc. eskobrodsko od ernokostelecka dlících (Dobrus
u Dobrople, 356 ;72). Na severovýchod stéká z roviny této Žembera.
vznikající Na horce severn Mukaova a zvaná s poátku Láznj^m
potokem. Žembera sama ernokostelecka toliko se dotýká, ale vnímá

z jihu, od erného Kostelce, potok Pekelsk\'', povslah' slouením
nkolika vodných pramenv a vinoucí se malebn\'m lesním úžlabím.

Od Ždánic lesnatý hbet, jménem V horkách, postupuje k jihu, roz-

šiuje se v Kachní lože (4.39 m), zdvihá se u Mlníka N e c h y b o u

do výše 472 m a koní srázným sklonem do eky Sázavy.

Hbet tento na vS-chod a souvislá ada vysok\'ch vrch, které

vroubí levý beh Mnichovky od Temblata až k Sázav u Poddubí,

uzavírají jižní hornatou ást okresu. V západní ad strmí nad Hrusici

Obora do výše 481 m, jejíž východní pokraování Ostrá skála
již dopíná se výše 537 m. Jižnji strmí nejvyšší vrcholek v kraji

mezi Labem a Sázavou, Pecny mezi Hrusici a Kostelními Stímelici,

,^46 m, vedle Man da u Ondejova 529 m. Na Mand zízeno r. 1905 sou-

kromé observatorium a s temene jejího pehlížejí se Stední a \ý-

chodní echy až po Vysokou u Kutné Hory, na jihu pak malebn
rozvlnné Táborsko. Msteko Ondejov (474 m) leží výše nad moem
než tém Kipu nebo Vysoké. Na jih k Sázav udržuje se nadmoská



výška ješt po slušnou vzdálenost nad 400 m, naež náhle spadá kra-

jina ke Choceradm. Mezi obma kraji zaklínno jest malebn údolí

potoka Propasti, v jehož stedu rozkládá se Skalice hor stíbrných

;

pod mstem ze dvou stran vrchy C a p í k (396 m) a Spálen ý (474 m)
svírají údolí v úzkou rokli, kudy Propast hrne se k Sázav.

Na povaze útvaru závisí i plodivost pdy. vSeverní rovinatá ást
okresu, kde není porostlá lesem, jest prostedn úrodná. Hlavní plo-

dinou sice jsou žito, jemen a zemáky, avšak na mnohých místech

daí se i pšenice a cukrovka. Jižní hornatá ást rodí žito, oves, ze-

mák}^ a pícniny. Ovoce daí se veliké množství, zvlášt ranného pe-

ckového u Kostelce a odtud na východ, na obou svazích Horek
u Bulánky, odkudž se i hojn vyváží. Prmysl jest nevelik}', pestávaje

na obyejné v\'Tob poteb hospodáskvch a stavebních. Též obchod
nevymyká se z pomr prvobytn\'ch ; dotýkat se teprve od r. Í90I

nejjižnjší hranice okresu místní dráha Kolínsko-Ceranská. Aerární

silnice Pražsko-Kutnohorská prochází okresem ze západu k v\'chodu,

sít okresních silnic teprve se dopluje a v jihozápadní ásti okresu

tžce se pocituje nedostatek spojení s okresy Rianským i Jilovsk\'m.

Pes Sázavu zízen po katastrof, již r. 1886 vtší poet život lidských

za obt padl, na míst pívozu most mezi Chocerady a Hrádkem Ko-

morním. Zdá se však. že kyne okresu Cernokosteleckému budoucnost

obnovou dolování. V XV a XVI st. tžilo se hojnou mrou stíbro

ve Skalici, jež odtud slov Skalicí hor stíbrnxh, zvlášt za pán Smi-

ických, jichž povstné bohactví namnoze odtud pocházelo
; ješt

v XVII st. Karel z Liechtenštejna a v XVIII st. vévodkyn Marie

Savojská snažili se a marn dolování udržeti; za novjších dob ob-

novují se pokusy o tženi stíbra ve Stímelicích Hradov\'ch a u Onde
jova. Severn Kostelce vyskytuje se v hojném množství bohatý mdí
malachit a mezi Pehvozdím a Pistoupimí uinn i pokus dolovati.

Na severním úpatí Dobruše a u Moednika jsou sloje kamennoúhelné,

ale tžba dosud nevyšinula se nad prvé poátky.

Ostrov Cernokostelecký ítá na výme 200 km" v 26 obcích

17.743 obyv.. z nichž 24 Nmc, 373 evangelík (v ChotS-ši 24, v Dobro-

pli 44, v Krupé 64, v Kostelci nad Cern5'mi lesy 68, ve Svrabov 54,

v Olešci 51) a 213 žid (v Kostelci nad ernými lesy 69, v Choce-

radech 17, ve Vlkanicích 17).

KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, obvykle ERNÝ KO
STELEC, ítá v 437 domích 3026 obyv., a jest nejvtším eským
sídlem toho jména. Založen jest na vysoké planin, na jihu a západu

lesy pokryté, a byl vždy stedem velikého lesnatého panství. Vznikl

nkdy ve XIII st. kolem tvrze a do ohrady její pojatého farního chrámu,

odkudž ráz a jméno Kostelce, naež ve XIV st. tvrz v pevnj^ hrad



promnna. R. I48() ves ped hradem obdaena |)rávv mslskýmija vá-

reenstvím. Obrovského panství zdejšího nabyl koupi r. 15+9 Jaroslav

Smiickv ze Smiic, jehož rod panovav zde až do r. 1623, zvnil se

v Kostelci hojn a zstavil po sob v lidu pamt podnes ješt živou.

Od Albrechta z \'aldštejna. který nabyl Kostelce ddictvím po posledním

Smiickém. koupil jej Karel z Liechlenštejna a |)otomci jeho drží panství

toto podnes. Od r. 1712 do r. 1772 vládla zde knžna .Marie Terezie,

provdaná za v('\(i(lu Savojského Tomáše Emanuela, pani osvícená,

štdrá a dobrosrderná. která po celou dlouhou dobu panství svého

neúnavn peo\ala o dobro svých poddaných, uinila \'elmi mnoho

Fot. .1. Neumann

ZÁMEK SMIRICKYCH
\- KOSTELCI NAD ERNÝMI l.ESY.

di)brého a zvlášt msto Kostelec osvobodila r. 1736 z i)od(lanslvi. Lid

po všem panství Liechtenštejnském vzpomíná ješt dnes spanilo-

myslné knžny a památek innosti jeji. Jejím ddicem byl František

Josef kníže z Liechlenštejna. R 1850 stal se Kostelec sídlem nejzápad-

njšího podkraje Pardubského kraje; nyní jest sídlem okresního soudu

a berního úadu, mesiánské školy chlapecké i díví a knížecí Liechten-

štejnské hospodáské správy. Až do r. 1904 b\'vala každoron od

15 kvtna až do 15 ervence konána v erném Kostelci veliká cvieni

Pražské posádky vojenské, se všemi stinnými stránkami života tá-

borového.

Xa východní stran msta rozkládá se nejpednjší znamenitosl

msta, velikolepý zámek. r. 1561 v hlavních svých ástech zbudovaný

panem Jaroslavem Smiick\'m ; skládá se z pedhradí a ze zámku
vlastního, od pedhradí posud vyzdným píkopem oddleného a ve

všech tvech rozích zdobeného báiiovitvmi vžemi. Se zámkem souvisí



na východ zámeck\' chrám sv. Vojtcha v pozdn gothickém slohu,

jenž však býval již ve XIV st. farním. Honosí se pkn\'mi skládacími

oltái a obrazy ze XVI st.. hrobkou Smiických a vysokou vží, která

však vyhoevši za novjších dob, opatena jen krytem prozatímným.

Veliká rytíská sí ve druhém pate jest pohíchu nyní zj^uštna.

Uprosted námstí, mezi sady, jest dkanskj' chrám sv. Andla Strážce,

vystavn}' r. 1734 vévodkyní Savojskou v ozdobném rokoku, se štíhlou

vží lucernou krytou; na pedmstí západním jest pvodní farní chrám
sv. Jana Kt. Starobylá radnice shoela r. 1814 a byla stízHvým sp-
sobem tehdejší doby pestavna. Zámek, etné chrámy a vže dodávají

mstu dosti v\'^stavnému malebného vzhledu. Prmysl zastoupen ve-

likým pivovárem, továrnou na hlinné zboží a kamna, strojní pletárnou

a sedmi vtšími dílnami hrniskými, které vzdlávají jemuN' jíl. v okolí

shledávaný. Obchodu napomáhají obanská a okresní záložna. Letní

dobou uchylují se sem etní Pražané, které vábí mohutné a v}>born
pstované okolní lesy.

Uprosted lesv, opodál silnice Pražsko-Kutnohorské. jest M u-

kaov. oblíbené letní sídlo s krásným gothickým chrámem Nanebe-
vzetí Matky Boží, ze základ nov zbudovaným. Rovnž oblíbenými

letními sídly jsou Buda na silnici a východnji Vyžlovka. Opodál
silnice jest v Kozojedech starobylý filiální chrám sv. Martina se

zajímavou zvonicí. Severovýchodn Kostelce ves Chotýš, v jejímž

okolí daly se pokusy tžaské. Na téže silnici, jihovj^chodn Kostelce,

leži ves Olešec s vžovatým farním chrámem Všech Svat\'ch.

Na okresní silnici Kostelec se Sázavou spojující jest farní ves

Konojedy s farním chrámem sv. Václava, v nynjší podob z r. 1 768. —
Jižnji ves Oplany, do husitských válek zboží arcibiskupství Praž-

ského, k eskému Brodu píslušné, s mešní kaplí Nanebevzetí

Matky Boži z r. 1849.

Na levém behu potoka Propasti, v kotlin vysokými a lesnatými

vrchy zevšad obklopené, rozkládá se

SKALICE HOR STÍBRNÝCH, v Ústech lidu SKALICE STÍBRNÁ,
horní msto se 190 domy a 1168 obyv., ve XIV st. hrad, na nmž
se r. 1402 zavel rytí Racek Kobyla, ale král Sigmund jej

oblehl, vzal a rozmetal, odkudž zstával síceninou až do XVIII st.

ást Skalice byla klášterstvím Sázavským a za husitských válek pišla

v ruce svtské i píslušela ke Komornímu Hrádku. Okolo r. 1567 pi-

padla pánm Smiick}'™ a pipojena ke Kostelci. Za pán Zajíma
z Kunštátu a za Smiick5'ch horliv zde dolováno na stíbro. Když
pipadl Kostelec Liechtenštejnm, dostalo se Skalici vzácných výsad,

aby tím hornictví bylo povzneseno, ale pes to poala tžba klesati.

Vévodkyn Savojská také peovala o povznesení hor zdejších a osvo-



bodila r. 1726 obyvatelstvo mstské od tiovenství. ale tžba již se

nezotavila. Na troskách nkdejšího hradu zbudován r. 1730 kostelík

sv. Jana Nep. v rokokovém slohu, pi nmž koná se ted pravidelná

bohoslužba. Pravý farní chrám sv. Jakuba v pvodním románském
slohu zdvihá se opodál msta, nad soutokem potoka Propasti s potokem
Oplanským, na malém pahorku a má na sob všechny znaky pvod-
ního kostelce. Pi nm byla do XVII st. pvodní osada. R. 1754 fara

obnovena. V mst jsou živé vzpomínky na nkdejší dolov^áni, jehož

obnova zdá se b\'ti úlohou nejbližší budoucnosti. Ke Skalici hor

stíbrných popisuje se mhn Hruško v ec.

Severozápadn od Skalice, jsou Sti melice Kostelní nebo

Hoejš í se starob\'h''m filiálním chrámem sv. Martina na znané v\'šin,

jižnji Stímelice Hradové nebo Dolejší, zvané dle hradu,

vzniklého ve XIV st., ale již na poátku XVI st. pustého, po nmž
uchovávají se nepatrné zbytky. U Stímelic Hradov\'Th doluje se opt
na stíbro, zlato a md podnikateli soukromými. Ve vysoké poloze,

na jižním polouvrší Mandy, rozkládá se

ONDEJOV, msteko se 145 domy a 812 obyv., oblíbené letní

sídlo Pražanv a až do nejnovjších dob stálé cviišt vojenské, za-

ložené okolo r. 1283 panem Ondejem z Dube a dle nho i pezvané.
Ped husitskými válkami vykonávali podací právo nad zdejším chrámem
sv. Simona a Judy páni z Dub na Zlenicích. msteko ale bylo pí-

slušenstvím hradu Dub nad Sázavou; od r. 1444 pati vše ke Hrádku

Fot. Jos. Fiedler.

JEVANSKY rybník.



Fot. Em. jMálek.

lesní partie z jevan.



Komornimu. R. 1778 obnovena fara, chrám sám již díve pestavn,
ale pvodní gothické tvary jsou doposud znalé. Xa Mand zídil továrník

Josef Fric. syn známého z roku 1848 spisovatele Josefa V. Frice, sou-

kromou astronomickou observato .Žalov" na památku svého zesnu-

lého bratra Jana.

A' kotlin lesnatými vrchy obklopené skr\'vají se severn Ondejova
starobylé vsi T e m b 1 a t y a Z v á n o v i c e. Na jižním pokrají les Ivoste-

leckých rozkládají se Vod rady,
Fot. Jos. Tacheci. odkudž vcdc nová okresní silnice

skrze hluboké lesy do Je van (p-
vodn Evany). vsi tém na všech

stranách lesy obklopené a na behu
vtšího rybníka položené. Za dí-

vjších dob bylo okolí hojnji oby-

dleno, ale nkteré osady zanikly za

války ,30leté tém beze stopy.

Nyní b\'-vají Jevany pro tichou lesní

polohu vyhledávány v lét obyva-

telstvem velkomstsk\''m. V\''chodn

odtud, na malém pahorku, bS^vala

až do války ticitileté ves Udašín,
nyní Aldašín, též Valdašín,
s farním chrámem sv. Bartolomje.

Ves zašla, ale chrám uchoval se,

byv r. 172"^) v nynjší podob \'y-

stavn a sv. Jií pesvcen.
Jižn Skalice hor stíbrných,

v rovin pi levém behu eky Sá-

zavy, položeny jsou Chocerady,
obecn Ko cerady. ves a oblíbené

letní sídlo i výletišt Pražan, píslušné již z konce XIV st. ke Komor-

nímu Hrádku, s farním chrámem Xa nebe vzetí matky boží. farním již za

dob pedhusitských a opt od r. 1705: zbudován jest na starých základech

v XVII st. ve stizUvém baroku a v lét picházejí k nmu mnozí poutníci,

ece jest rKm. Xový most vede na Komorní Hrádek, díve

Hrádek Kostkv, též Hrádek nad Sázavou, rozložený na les-

naté výšin pi pravém behu eky. R. 1412 založil zde se svolením

královským tvrz Racek z Dvojic, již za válek husitských držel slavný

váleník Vilém Kostka z Postupic. Syn jeho Zdenk Kostka z Postupic

panst\i rozšíil, nabyv nepochybn zboží zboeného r. 1468 hradu Zlenic.

Od polovice XVI st. až do r. 1733 drželi Hrádek páni a hrabata z \'ald-

štejna. nyní jest majetkem knížat Khevenhller-.Metsch. Zámek sám

skládá se z budovv starší, již kol r. 1530 zbudoval Jaroslav z Šelmberka

CHRÁM V CHOCERADECH.



Fot. Em. Málek.

PARTIE Z „LOMCE" U CHOCERAD.



na Kosti, nejvyšší komorník /omský. odkudž slov Hrádkem Komorním:

liozdrjší ást zbudovali v X\U si. hrabata z Valdštejna. kapli obnovil

r. 1758 Jan Josef hrab Khevenhiiller. ^'elkostatek svensky Hrádek

Komorní má výmry 4457 a.
Nedaleko odtud v lese skrovné zbytky Hrádku C a j c h a n o v a,

jinak Veselého, odkudž s poátku X^' st. loupežil škdce zemský
Mikeš Zoul z Ostedka. R. 140,3 z rozkazu královského oblehl hrad

arcibiskup Zbynk i dobyl ; Zoul byl obšen a hrad zboen, naež
Hrádek Komorní opodál založen.

X. OKRES VINOHRADSKÝ.

Rozdlením zastupitelského okresu Karlínského r. 1884 vznikl nový

zastupitelský okres s ústedním sídlem v rychle vzrstajícím Pražském

pedmstí Královských Vinohradech. Než netušený vzrst Kr. A'ino-

hrad. Žižkova. Xslí. Vršovic i jiných menších obcí v policejním obvodu

Pražském, pokud správou k novému okresu píslušely, byl píinou,

že objevila se poteba dalšího dlení. Tak r. 1898 odlouen byl okres

Žižkovský, nejprve ve správ politické a soudní; r. 1903 zízen z nho
i samostatný okres zastupitelsky'. Další tíštni zastupitelského okresu

Vinohradského se nezamX-šlí, ale ohledem politickým a soudním vy-

konáno r. 1904 nové dlení, když psobnost dosavadního okresního

soudu a hlavního berního úadu urena pouze pro Kr. Vinohrady,

ostatní pak okres pikázán týmiž ohledy k nov zízeným okresním

soudm a berním úadm v X s lích a Vrš o vic ích, a sice k Nuslím

pipadla jižní (politické obce Bráník. Hodkoviky. Kr, Kunratice.

Michle. Nusle. Podolí), k Vršovicm východní ást (politické obce

Hostiva. Chodov.Vršovice. Zábhlice ) okresu. Nové úady zahájily innost

svou v Nuslích 1 ledna 1904, ve Vršovicích 1 ervna r. 1904.

Pirozenou hranicí okresu \'inohradského jest na severu údolí

Botie, na západ eišt eky Vltavy, jehož hladina u Podolí zv\-šena

jest 186 m n. m. Na pravém behu dolního Botie a pi hranicích

okresu Žižkovského zdvihá se krajina mírn Homolí u Zábhlic a Boh-
dá 1 c e m u Michle (270 m). na jehož severním svahu, za úvalem mlkým,
jímž vedena dráha cis. Františka Josefa, ješt se okres šíí nevelikým

pruhem až po hbitovy Olšanské. Pravý beh Mtavskv provázejí po

celé délce okresní hranice znané a namnoze malebné výšiny, poí-

nající v jihu lesy Ko mo an sk ým i. jichž severní svah. ješt nad

300OT zvýšený, písluší k okresu ^'inoh^adskému. PolohaMezi horami
u .Modan zdvihá se do 266 m. nad Hodkovikv 235 m. mezi Podolím



a Pankráci 244 m. \\všiny tyto oplývají vápencem, z nhož pálí se

výtené Pražské vápno.

Vnitro okresu Vinohradského litvarem podobá se íansku : v se-

verní ásti, na levém bi^ehu Botie, mírn rozvlnná a velice úrodná
planina, v jižní ásti hornatina tvar malebných a znan zvýšených,

geologicky již k útvaru silurskému píslušná. Planina sama jest roz-

mr nevelik\''ch, nebof pestává vlastn již povýšeninou u Pankráce,

u Kre a Hostivae (poloha nad Horní Kri 260 m, Na V i n i c i u Dolu
275 m. poloha mezi Litochleby a Prací 278 m). Na pravém behu potoka

Kunratického sousteduje se v lese Kunratickém (309 m), jehož

severní ástí jest Krský háj, oblíbené výletišt Pražan. Úžlabí

Krské oddluje od nho Branické skály (204/7?). složené ze šedého

vápence pásma Branického, peckami promíseného, kter\'^ poskytuje

výtené , pražské vápno", a chránící ped chladn\''mi severními vtry
údolí potoka Kunratického, nkdy vinohrady oživené, jižnji pak luzné

údolí Zátiší, rozkošné výletišt a letní sídlo Pražan, hodné svého

jména, jemuž vdk pírodních dodávají hlavn vinice nov zakládané.

Cim dále k jihu. tím více zdvihá se pda a nab\^vá rázu hornatiny, již

rozr\'vají potoky k Vltav spjící malebnými výmoly. Polohy na pra-

menech potoka Libušského vypínají se do 294 a 303 m, údolí pak téhož

potoka, povstná Modanská rokle, s bainat}'mi lukami u Libuše,

honosícími se vzácnou kvtenou letní i podzimní, poskytuje již obraz

invTh i poton\''ch údolí, hluboce se zar\-vajících do plochých tvar
vysoiny eskomoravské; ást Zátiší i Modanské rokle písluší již

k okresu Zbraslavskému. Svahy v}>šin tchto k Vltav se sklánjící

složeny jsou z bidlic, od Bráníka k Podolí z vápencv.
Vltava dot\'ká se západní hranice okresu eištm reguiovan\m

a koskými cestami opaten\-m. Po celé délce její provozuje se ilá

paroplavba i doprava lodní obojím smrem, po vod pak plaví se vory

;

zhoubné povodn pohíchu od nepamti pustoší ladné údolí. U Bráníka

bývaly díve vysoké náhony pro ochranu Prahy, které však plavb
pekážely, aniž by val zátopnich vod s úspchem zdržovaly. Proto

kázal Karel IV je odstraniti. Z pítok Vltavsk\xh nejdležitjší jest

Boti, píchozí z okresu íanského a zavodiující, ponouc od Hostivae,

etné zelináské zahrady, zvlášt u Michle. Ale nejsa dosud upraven

a maje v horním toku svém etné pítoky, do nichž hrnou se snhové
a pí\'alové vody z holých strání, b5'vá zaasté pohromou svého údolí:

proto naléhavé žádosti vznáší obyvatelstvo pobežní k rozhodujícím

veejn\''m initelm za pronikavou úpravou bystiny, jejímž pedním
lenem má b\'ti pehrada nad Hostivaí, k tomu urená, aby zachycovala

vody náhle se hrnoucí a zdržela prvx' píval jejich.

Také v živnostech okresu Vinohradského rozhoduje blízkost Prahy,

ne však mrou tak velikou, jako v okrese Karlínském, když pokládáme



Fot. Jos. Tache

Xsle a Vršovice za predmsti Pražská. Zemdlství jest velice pokroilé.

Jižní hornatá ást rodí obili, ovoce a zeleniny : menší ásti pdy po-

krývají lesy v rozptýlených ásticích. Podél pravého behu Vltavy,

zvlášt v Bráníku a Podolí, provozuje se rozsáhlou mrou zelináství,

rovnž podél Botie, a blízkost Prahy pojišuje mu odbyt. Nejúrodnjší

jsou koniny pi Botii, vyrovnávajíce se nejžírnjším koninám východo-

esk\'m. Ovocnictví se vzmáhá dobou nejnovjší. Prmysl rozvinuje se

znan, ne však tou mrou
jako v okrese Karlínském. Ob-

chodu napomáhají splavná

Vltava, dráhy a silnice. Se-

verní ásti okresu probíhá po-

státnná dráha císae Fran-

tiška Josefa, stedem jeho

místní dráha Pražsko -Do-

bíšská. Po celé délce pro-

tíná okres aerární silnice

Pražsko-Teboská a k ní

pipojuje se sií silnic okres-

ních i obecních. Úvru na-

pomáhají penžní ústavy

Pražské i pedmstské a ho-

spodáský spoitelní spolek

pro okres \'inohradský v Ho-

stivai.

Okres Vinohradsk\- skládá

se na ploše 1\1 km- ze 12

politických obci se 1U8.868

oby v., mezi nimiž 2262Nmci,
1853 evangelíci (v Bráníku

23, v Michli 54) a 3809 žid
(v Bráníku 29, v Kunraticích

15, v Michli 29).

Král. Vinohrady. Vršovice a Nusle s Pankráci jsou již ve sku-

tenosti ástmi král. hlav. a síd. msta Prahy i budou také s ním spolu

popsány.

Po obou stranách potoka Botie prostírá se Hostiva, ves

se 162 d. a 1794 ob., pipomínaná již r. 1068, od r. 1577 píslušenství

nejvyššího purkrabství Pražského, od r. 1783 stavv a nyní království

eského. Za dn našich vzmáhá se Hostiva prmyslem a etnými
letními sídly, která rozkládají se pi stanici železniní i v údolí potoném.

Farní chrám sv. Jana Stti, pvodn románský a nyní opt s ásti

slohov obnovcnS'. honosí se starvm obrazem Mariánskvm. Pkná bu-

CliKAM V ZABhHl.lCICH.



dova školní na návrší nade vsí honosí se krásnou vyhlídkou ke Praze.

Ve vsi jsou výroba hospodáských stroj, továrna na kartáe, modern
zaízené vinné sklep}'. \"edle zemdlství, jemuž napomáhá pokrao-
vací škola hospodáská, hledí si obyvatelé i ovocniclvi. Za našich

dn vznikají v Hostivai etné letní píbytky Pražan. Níže Zábh-
lice, veliká ves po obou bezích Botie a s ásti i na ostrov jím

obtékaném položená, ítající s Prací a Roztyly 173 d. a 2047 ob., se

starobylým filiálním chrámem Narození Matky Boží; Zábhlice jsou

Fot. Pavel Korber.

VÁPENCOVÉ SKÁLY V BRÁNÍKU.

samostatn\-m statkem deskovým o v\'me 380 ha, rovnž Prá o v}'-

me \\1 ha se zámekem a pivovárem. Níže Zábhlic doluje se na
md. V širokém údolí potoka, na jižním úpatí Bohdalce, položena jest

Michle, veliká ves Síázem osady pedmstské, s 328 d. a 6144 obyv.,

s farním chrámem Narození Matky Boží. r. 1727 zbudovaným v úhledném
slohu rokokovém, s mostárnou a strojírnou, s velkovýrobou zboží uze-

náského a mnohými cihelnami. Na úpatí Krského háje, dílem v krásném
luném údolí, dílem na stráni a na rovin, po obou stranách silnice

Pražsko-Teboské, rozkládá se Kr Horní i Dolní, ves se 183 d.

a 2329 obyv., s etn\'mi letními hostinci a letohrádky, s dívím ústavem
vychovávacim, se sanatoí pro nervy onemocnlé, s parostrojním pivo-

várem, oblíbené vxietišt Pražan, kteí v krásném háji kochávají se

vdky pírodními, s pivovárem a mlýnem. Krásné luní údolí potoka
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Fot. Pavel KOrber.

i

KRUHO\'A PEC \' braníku.

Kunratického, kdysi vinohrady pokryté, jest osazeno mnohými letními

sídly a oblíben5'm výletištm Pražan. Pi^i jižním konci Krského háje,

tam kde sbírá vody své potok KunratickS', rozkládají se na návrší

pi Táborské aerární silnici Kunratice, ves se 132 domy a 1012 obyv.,

s pipsan\'m sídlem Libuší a paterou samotou 217 d. 1737 obyv.,

s farním chrámem sv. Jakuba ^'tšiho pvodu pedhusitského, ale

v nynjší malebné rokokové podob, kopulí a lucernou dovršené.

Fot. Pavel KOrber.

P1V0\'.4R pražských sládk v BRÁNÍKU.
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a s nízkou vrži nad hlavním vcho-

dem z r. 1736, se starobylým

zámkem Ludvíka barona Korba
z Weidenheimu, pivovárem, dvma
cihelnami, Bartkovým mlv-

nem. A>lkostatek Kunratice má vý-

mry 9-14 y^fí a písluší k nmu vedle

háje i dvora bažantnice a sedmero
rybník, nejvtší Šeberák, z nhož
potok Kunratický hlavním svým
zdrojem vytéká. Obyvatelé živi se

i chovem husí a mlékastvím.
V lét bývají Kunratice oživeny

etnými letními hosti a výletníky.

V háji jsou lomy serpentinové bi-

dlice, z nichž již v minulém století

lámána bidlice na brousky. Pout-

niky kostelík sv. Jana Xep. v háji

byl r. 1787 zrušen a takoka beze

stopy odstrann. R. 1410 založil

Václav IV na návrší v lese u Kun-
ratic nový hrad, jejž nazval Venci-
š tejnem, lid ale zval jej vbec
Novým hradem. Dle povsti li-

dové bylo prý vidti z oken hradu

tohoto do oken hradu Pražského. Za
posledních sv\xh let Václav IV na

hrad tomto nejradji peb5'val a

Fot. Pavel Kórber.

KAPLE SW KRIZK \' BK.WIKU.

Fot. Adolf Korber,

PoDoLSKli ChAlENlAK.W.

sem byla 30 ervence
r. 14-19 pinesena poslem

zpráva o svržení Novo-

mstských konšel s oken

radnice, po níž král

neobyejn zpláv hn-
vem, byl mrtvici rann
a 16 srpna i zde smrtí

byl zachvácen.

27 ledna 1421 však

Pražané Nov5' hrad vzali

a zboili ; nyní z nho
zbývají toliko základní
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Fot. Jos. Tachecí.

zdi. a ješt r. 1840 znané síceniny se spatovaly. Lámáni bidlice

zkázu trosek nejvice zavinilo.

Nad ústím potoka do Vltavy, v pobežní nížince a na blízkém

polouvrší, rozkládá se ves Bráník s 211 domy a 31 78 oby v., rychle

zkvétající dílem plavbou a obchodem povltavsk\'m, dílem vTobou vý-

borného vápna z vápencových skal v okolí. Také etná letní sídla

a velik}' pivovár Pražských

sládk, modern a nákladn
zaízený, dodávají osad ži-

vosti i významu. A' rozsáhlé

míe pstuje se též zelináství.

Ozdobou Bráníka jest nový
gothickx' chrám sv. Prokopa,

r. 1905 ze sbírek zbudovaný.
\" Bráníce má deskové zboží

téhož jména klášter Domini-

kánsky- v Praze o v\'me
66 ha.

Severn Bráníka, podél

\'ltavského behu i na výši-

nách pobežních, až po úpatí

skály \'všehradské, rozložena

jest ves Podolí, obecn
Podol, se 128 domy a 2721

oby v., s pipojen\'-mi Dvorci
se 1;í7 domy a 3534 obyv. Po-

dolí bývávalo díve dležito

etnými vinohrady na výslun-

n\xh stráních, k nimž za naší

doby pistoupily rozsáhlá \y-

roba vápna a cementu v ce-

mentárn a ve tverých vá-

penkách, vehké kruhové ci-

helny, továrna na dlaždice

a falcované tašky z cementu,

továrna na fermeže oleje a tuky i istírna peí. Obyvatelstvo živí se

vedle toho hojn zelinástvim a plavbou. \' Podolí žene se voda do

vodáren Pražské i \'inohradské. Letní dobou hrnou se do Podolí zástupy

Pražan, zvlášt na Vltavské ryby. stále v hostincích pipravované..

Budoucnost mnohoslibná kyne Podolí prokopáním tunnelu skrze skálu

Vyšehradskou. Farní chrám sv. Michala, slarotíolhická budovika ze

XIII st., byl opraven r. 1885.

CHRÁM SV. MICHALA SE STAROU ZVO.MCI
\' PODOLÍ.
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Jižnéji Bráníka, opodál Vltavy, rozptx-lena jest ves Hodkoviky,
na poátku luzného údolí Zátiší. Nejjižnjší osadou okresu Vinohrad-

ského jest Li buš s rozsáhlS-m chovem husí pro trh PražskS'.

Fot. Jos. Tachecí.

PODZEMNÍ OBYDLI NAD PODOLÍM.

XI. OKRES JÍLOVSKÝ

má podobu pravoúhlého trojúhelníka, jehož odvsnami na západ a jihu

jsou ob i^eky, Vltava a Sázava. Toliko pi ústí Berounky, v okolí

Zbraslavském, vniká ze západu okres téhož jména, na jihu pak na dvou

místech, u Hostradic a Hradištka. pi^echází okres Jílovský i na pravý

beh Sázavy. Veškeren okres jest vysoinou, po výtce z prahor slo-

ženou, která na nkterých místech, zvlášt pi bezích obou ek, nab5'vá

rázu divokého a romantického. Dolní ást toku Sázavského, pokud
Jílovskem probíhá, uchvacuje malebností a divokou krásou eišt
i beh svSxh. Reka stsnána jsouc strmými behy z obou stran,

vine se úzk\'m skalnatým korytem, z jehož dna na mnoh\^ch místech

za malé vody vynívají skalnatá bradla a pehrady, vysoké strán

a \Tchy o stepil5'ch tvarech svírají je dílem a dílem opt vykazují ece
khkatý tok, tam pak, kde káže skála ece, aby zamnila cíl pouti své,

trí z beh klepy rozsochaté, mnohdy i turním podobné, do vln. Sa-

moty a místy malé pouze osady tulí se k hol\''m stráním, lesnatými

vrchy pev5'šen}^m, a ím více blíží se eka ústí svému, tím pustší zdá

se b\'ti skalní svt tento, širším vrstvám teprve ped krátkou dobou

poízením Posázavské dráhy otevený.

Vltava vstupuje pravým behem na pdu Jílovského okresu v se-

verní tetin nádhern\'ch pírodními krásami Svato janskj^ch proud
Z okresu Neveklovského vniká ode vsi Tepšína na severozápad mezi
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Vltavu i Sázavu úzký skalnat\' hbet, srázn k obma ekám spadající,

jemuž Mtava až po Brunšov iní jižní a po ústí Sázavské západní
lem ; severní hranicí jest Sázava. Toliko šíjí 2 km zšíi souvisí polou-

ostrov tento s krajem pravobehým, ihned však rozšiuje se a tu zdvi-

hají se na rozhraní dvou vodn\''ch ek malebné a lesnaté vrchy, vý-
chodní Chlum (445 ot) a severní Medníky, Velký (417/72) a Mal5%
vzácnou kvtenou slynoucí. K západu hbet ponkud u Hradištka

(320/72) se sploštuje, naež vybíhá k severu ostrou skalinou Sekankou
zvanou jazykovit mezi ob eky, pestávající ponurým, úzkým a z obou
stran srázným útesem, na nmž vidli podnes znané stopy stedovkého
opevnní.

Pravé poíí Sázavské, píslušné geologicky k bidlicovým vrstvám
Jílovské a Píbramské útvaru silurského, v okrese Jilovském rozryto jest

hlubokými údolími potok smrem severojižním k Sázav spjících, ze-

jména Mokanského a Kamenice, ímž vzniká vtší poet uzavených
nevelikých okrsk horských. Tu opodál Sázavy zdvihá se nad Pyšely
Loretta (419 m). poutnikou svou kapli daleko viditelná, a severnji
mezi Lojovici a oboji Lomnicí Zásava (475 ní), vesms lesem porostlá.

(Dd Popovic na západ, srstajíc s vysoinou Stránickou v okrese
íanském, postupuje ada vysokých vrchv, lysá Radimovka 504/72,

Okrouhlík 473/72, Štiimský 482/72, lesnaté Bartošky (466/72), To-
dický vrch (473/72). Jižn Oujezdce prýští Kamenice, protéká v okolí

Stiím trojím rybníkem, svlažuje luní kotlinku, stromovím hojn
porostlou, jejímž stedem jest zámek Kamenice, a prodírá se k jihu

úzkou debímezi lesnatými vrchy po obou stranách, Beránkem (397 m),
Vlkovou (519/72) a adesnicí (390/72) v lesích Kosteleckých. na
levém, Hrbolí (508 m) na pravém behu. Hrbole souvisí na západ
s mohutnou skupinou Horopožárských les. v jihu Sázavou a na
západ údolím Jílovským omezenou, v níž, z objetí rozlehlých hvozdv
a lesních zákoutí, zdvihají se nejvýše (488 772) Knižné hory. K Sázav
svažují se Horopožárské lesy malebnými tvary, Halíem pak na zá-

pad srstají s okresem slavných nkdy Zlatých hor Jílovských.
jMezi Jílovým a Vltavou pda nabývá tvaru planiny píke k obma
ekám spadající, z niž vyrstají východn Jílového Panský vrch (432/72),

áblova hora (363 m) a Chlomek nade vsí Sázavou (320 772). Zvlášt
krásné jsou srázy poiné u Podluí a Pikovic, „eský Semmering"
turist, jimiž prodírá se dráha Posázavská, v podob zub. turní, skalisk

i jiných tvar malebných, svisle do vln Sázavských spadajících. Geolo-
gicky uruji kraj tento Píbramské bidlice, prostoupené zlatonosnými
kemenci. Proti Davli vlévá se do Vltavy Zahoanský potok, pichá-
zející odjiran pekrásným lesním údolím, porostlým kovinami a lesy

listnatými i jehlinatými, raze si cestu na nkterých místech úzkou
strží, naplnnou balvany, jež lesní kvtena a bujné kapradiny zakrý-
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vají, tu kupícími se v kamenné hrady, tu ve štíhlé sloupy, tu opt ve

srázné stny; potok jest nyní zregulován, a na levém behu jeho

zdvihá se Libeské pívrší s Hol\'m vrchem u Psár (429 m) a po-

lohou u Lípy nad Radlíkem (446 m), kteráž od jižní divoké hornatiny

oddluje planinu na sever až k mezím okresu Vinohradského zabíha-

jící. Prmrem i tato planina zdvihá se do 350 až 400 ot, na nkterých

místech (lesnatá \'ysoká u Horních Jiran 431 m, poloha Liber

386 OT, JesenickS' vrch 366/72) i v\'še, celkem však pevládají rovné

tvary a pozoruje se nenáhh' sklon k severu ; toliko na západ, v sou-

sedství Vltavy, etné bystiny vyhledaly si krátké ale srázné strže,

zkázou hrozící za jarního tání a letních píval, kteréž za dn našich

byly zregulovány etnými pínými pehradami. Mezi nimi zdvihají se

jednotlivé vrchy (Hladomor [373 m\ a Hoe [391 m\. oba u Bezové,

Homole [330 m] nad Vraným).

Kommunikaci okresu Jílovského opatuje hlavn paroplavba na

^^tav. Sázava splavna je pro plti za píznivého stavu vody. Jedinou

dráhou jest místní Posázavská dráha, pipojující se ve Vraném k místní

trati Pražsko-Modansko-Dobíšské. Z jihu k severu prochází okresem

aerární silnice Tebosko-Pražská, k níž pipojují se hojné sice okresní

silnice, ale nestejn rozdlené. Jižní hornatjší ást okresu jest co do

silniního spojení velice zanedbána, zvlášt koniny k Sázav dobíha-

jící, kterým nedostává se jak silnic tak most. Pívozy v Kamenném
Pívoze a Pikovicích vyhovují jen nejnutnjší poteb. U Davle jest

železný okresní most pes Vltavu, u Trnové pechází tuto eku dráha

k Dobíši vedoucí. Nejjižnjší ást okresu, polouostrov mezi Vltavou

a Sázavou, jest vbec beze všeho spojení s okresem, ponvadž není

ani mostu pes Sázavu ani silnice. Následky toho vidí se v zejících

nedostatcích hospodáských krásného jinak koutu tohoto. Cesty plné

výmol, skalisk, kdež každé chvíle lidem i speži hrozí nebezpeenství

smrti — tof ráz kraje od Brunšova až k Netvoicm na Neveklovsku,

nepíhodná však poloha na soumezí ty okres zástupitelsk}>ch maí
tužbu krajiny po silnici, která by vycházejíc z Maskovic v okrese Ne-

veklovském, skrze Hradištko spla k Vltav, po navrhovaném most
mezi Brunšovem a Štchovici pekroila eku a dále tíhla územím okresu

Dobíšského.

Obyvatelé okresu Jílovského hledí si hlavn zemdlství, vdnj-
šího v severních plošších ástech než v jižní hornatin. Znanjší lesy

jsou v hornatém stedu a jihu, na panstvích Ringhoffrovských, Be-
žanském, Pyšelském a na ástech, ke Konopišti píslušných. Také

prmysl pokud jest provozován, jest s malými v\''jímkami hospodáský.

V úkrají Sázavském hojn se láme žula a také poíná se tam vzmáhati

kamenictví. v Brunšov a Hradištku hrniství. Proslavená nkdv tžba
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zlata v Jílovém nyní zanikla zúplna. Obchodu rozmry skrovnému na-

pomáhají obanská záložna v Jílovém a spoitelní spolky pro politické

obce ehenice a okolí. Psáry a okolí. Zlatníky a okolí.

Zdrojem pijmu jsou hojné letní byty v Jílovém a okolí, v Po-
sázaví i v Povltaví. Zvlášt chválí se poloha údolí u Jílového a Cho-
toun. zevšad horami chránného a toliko k jihu ot(>veného. kterému
dostává se i obrazného pojmenováni ,eského Merana".

Okres Jílovský skládá se na ploše 213 km- z 31 politických obcí

se 20.182 obyv., z nichž 37 Nmc, 59 evangelík a 133 žid (v Py-

šelích 22. v Krhanicích a Stiími po 16. v Jílovém 13).

JÍLOVÉ, díve i JÍLOVÝ, královské msto hor zlatých, se 207 domy
a 1508 oby v., s místy a samotami spolu popisovanými se 374 domy
a 2556 obyv., rozložené v úzkém í vysokém údolí malého potoka
a toliko od Sázavy pohodlnji pístupné, jest vlastn dvojí adou dom.
místy mezi stedovkými haldami, zbytky nkdejšího dolování. V mst
jest okresní soud. berní úad. mšanská škola chlapecká. V jižní ásti

nevelikého a nepravidelného námstí zdvihá se farní chrám sv. Voj-

tcha s gothickým knžištm ze XIV stol. a s nevkusnou lodí v nynjší
podob z r. 1766. Kolem chrámu jest malounký park. Nkdejší klášter

Minoritu, založený r. 1623 na v\'chodní stran námstí, byl r. 1785

zrušen. Na severozápadní stran námstí jest starobylá radnice v po-

dob hmotné trojpatrové vže. v níž nyní umístno mstské museum
se zajímavými památkami z doby zdejšího dolování. Dm tento, jehož

píznanou vlastností bývala vždy vysoká vž. odkudž i „domem s vži"
anebo prost Vží zván. byl nepochybn zbudován ve XI\' st. jako

ddiná rychta bohatým nákladníkem hor. Pražanem Mikulášem od
\'že. a býval píkopy, zdmi i branami dobe opevnn ; také k nmu
píslušely dvr hospodáský a pivovár. Rozvaliny, spsobené zádavami
války tidcítileté. daroval r. 1696 primátor Ignát F"erdinand Schonplluk

obci, aby si z nich upravila novou radnici. S touto radnicí souvisí

obecní dm _stará mince", v severní své ásti ze XIV stol., pvodn
dm královské komory. Sousední dm, Smelcovnou zvaný, zbudován
r. 1708 tžastvem Dvoákovsk5'm ze sícenin radnice, r. 1636 shoelé,

a zízeny v nm laborato i šmelcovna ku istní zlata, odkudž jméno
jeho po dnešní den, ale pestavbou r. 1854 pozbyl zcela pvodního
rázu. Klášter Minoritu, r. 1623 založený a r. 1785 zrušen\'', rozdlen
v sousedské domy, takže tém všechny stopy jeho zmizely. Opodál
msta, na západní stran, jest starobylý hbitovní chrám Božího tla
uprosted míst, na nichž kdysi hojn b\-valo dolováno. Opodál láze
a kaple sv. Václava z r. 1737, jejimuž prameni kdysi pipisována moc
zázraná, nvní zanedbaná.
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Minulost i význam Jílového podmínny jsou nkdejším l)ohactvím

zlata, tženého ze zvtralé žuly a z bidlice v mst i v širém okolí,

a sice z ložisk, vyplnných kemenem, ideji živcem, v nichž vy-

skytuje se tiadvadcítikaratové zlato vstíkáno s peestkem klencovým,

s otrušikem a hndeli v žilách kemenit\'ch asto s vtvikami zlatými

srostlou. Zlaté žíly mívají tlouštku tupé strany nože a b\'vaji obvykle

60—70 cm dlouhé, nkdy mnohem delší. Pvodn bylo zlato z písku

potoního jílováno a sice v širém úkrají mezi Jílovým, Mníškem, Do-

bíší a Píbramí. Vdeck5'm ohledáním zjištno, že poíná se okres

zlatonosných hornin jílovských v lese Spáleništi východn Radlíka

a šíí se na západní stranu mstskou v šíi asi 3 km. Na východ
ohranien jest žulou, na západ zlatonosným zelenokamem u Bohulib,

v jednotlivých vrstvách zabíhá však za Vltavu u étchovic až k Slapm.
Dolováno bývalo na západ mstském v úzkém údolí potka Jílov-

ského, V3'še na dolech, níže štolami pod vrchem sv. Anny neboli pod

Jílovým vrchem'". Tu také, kol kostelíka Božího tla. stávala pvodní
hornická osada.

Archaeologické nálezy nasvdují, že nejsou bez podstaty povsti,

které kladou poátek jílování zdejšího již do dob pedkes(ansk\'ch,

prvá uritá zpráva z r. 1235 mluví však již o dolování, podnikaném

horníky z Nmec pivolan\'mi. Za krále Jana Lucemburského raženy

již ze zlata jílovského mince a za dob Karla IV vypovídají zprávy

o nesmírném bohactví, které vycházelo z jedenácterého dolu nebo

couku. jichž jména Cernoš, Holoubek. Pthalé, Boek, Chudoba,

Panna Maria, Kížov', Tobole, Bohpomozi. Sojkový a Žlojí vesms
eská (Slojí od eského sluj, sloj, kteréž oznaení vyskytuje se

v dolech i krom Jílového a tudíž zvrací známou bajku o závoji ženy

Rotlevovy, odjinud penesenou) zjišují, že dolováno bylo v Jílovém

s úspchem již ped pivoláním horník nmeckých. R. 1422 vzali Jí-

lové Pražané i spálili, ímž dolování zdejšímu zasazena rána nezhojitelná.

Marn udíleli králové, v ele Jií z Podbrad, mstu vN^sad tžask\'ch,

marn tvoila se spoleenstva nákladnik hor za povznesením díla

horního, marn pivoláváni, jako za Ferdinanda I, i cizí podnikatelé,

aby dílo horní oživili: v\'tžky neshodovaly se s námahou a doly více

a více klesaly. Nemalém pispl k tomu požár z r. 1567, kterj" zniil

msto veškeré. Také závadou byly podzemní vody, doly zatápjící,

proti nimž nebylo stroj dosti spsobilých. Výtžek bv^val toliko do-

chviln'. Tak te se v zápisích, že doly na Radlíku byly prohloubány

v létech 1619 až 1629 do 90 sáh zhloubi a vynášely slušn\'' výtžek.

Ale tidcítiletá válka také zde zhoubn psobila, jakkoli dolováno

bylo až do nejnovjších dob. Tak dl sv. \'^áclava u Sázavy vynášel

až do r. 1735 msín 20 až 30 dukát; r. 1735 zatopila jej povode
a odnesla bechyni, t. j. komoru, do niž ukládali rudu a horní nádobí.
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s 18 centnyi rudy zlaté. Dul Kocourek a Svatovojtšský daly od r. 1732

do r. 1759 zisku 58.328 zl. 20 kr. S poátku XIX st. daly se vážnjší po-

kusy o povzneseni hornictví Jílovského. R. 1820 vzniklo nové spole-

enstvo nákladnické. jež poalo dolovati v Kotlin a ve Studeném Dolu.

na západní stran msta, a I kvtna 1821 objeven couk zlatonosná',

naež oteven novv' dl sv. Vojtcha a Pavla, na Zampachu pak

pi Sázav ece zbudována znaným nákladem puchýrna k istní
kamene. R. 1836 státní správa báská dala otevíti prastarou štolu

Svatováclavskou, chtjíc odvodniti spolu zatopené doly okolní, práce tato

byla však teprve r. 1864 ukonena, než bez úspchu k\'ženého.

Také selhaly nákladné práce, které téhož roku za odvodnním dol
pomocí nov\'ch stroj byly

poaty. R. 1 873 prodal báský
aerár dolyjílovské soukrom-

nikílim. kteí pokoušeli se až

do nejnovjších dob o obnovu
dolování, a bez znanjšího
výsledku, jakkoli z kruh
vdeckých stále vzbuzují se

nadje mnohoslibné.

Fot. Em. .Málek.

ZBYTEK PUCHYRNY ZLATA A VIADUKT
NA ZAMPACHU.

Úpadek staroslavných

hor jeví se i v život mst-
ském. Prmysl zastupují pi-

\(ivár. továrna na stroje

hospodáské, dv cihelny

a dílna na váhy. Obchodu a

úvru napomáhají obanská
a okresní hospodáská zá-

ložna.Obec mstská jest maji-

telem velkostatku, ve dskách

zemských zapsaného, o vS'me 239 ha. K Jílovému popisují se ješté

C h o t o u , Kabáty. R a d 1 í k, Studené a Ž a m p a c h. Chotou slyne

velice zdravým podnebím a jest i stanicí eských osad ferialních. Kabáty

založeny teprve s poátku XIX st.. na pd bývalé vsi a nyní dvora

Hrádku, kterýž držel ke konci XVIII st. znám\'' zakladatel eské
archaeoJogie Karel Josef z Bienenberka a zbudoval nynjší zámeek
s kaplí sv. Prokopa. Odtud zove se Hrádkem V elním. Pes
dl Kocour vede místní dráha o most zvýši 45 m. U stanice Jílovské

jest úpravný letni hotel Hrádek v malebné i zdravé poloze. \'íska

Radlík se zámekem vznikla s poátku XVIII st. na šacht téhož jména.

V obvodu vísky Studeného, v údolí rozptýlené, jsou slavné doly Slojí

i sv. A'ojtch a Karel, jakož i star\' a nov\'' dm horní. Xa Zampachu
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jsou továrna na výrobu šarpiové vaty pražské lirmy ,Fr. Hladký", tulící

se v krásné poloze k vysoké i divoké stráni, puchýrna a nkteré bu-

dovy horní.

Na východ vybíhá okres Jilovsk\' oslr\'m hrotem u dvora ()l)ory

a k potoku Mnichovce proti sícenému hradu Zienicm, na pozemcích
obce Ptichvost (Ptichosty, Ptihostv). Odtud jihozápadn, v po-

vS^šené kotlin na úpatí lesnatého vrchu kaplí Lorettskou do dálky v\''-

znaného a po stráni rozkládají se ve výši 355 m n. m.

PYŠELY, msto (od r. I70H) se 115 domy a 865 ol)yv.. s úhledným
barokovým farním chrámem Pozdvižení sv. Kíže, v n\'njší potlob
z druhé polovice XVIII st., s kaplí Lorettskou na vrchu soujmenném,
nkdy Zabiškou zvaném, z r. 1699, s krásným zámkem a velkostatkem

ddic Konráda svob. pána Mattencloit o výmre 1270 ha. Jsouce na
výsluní položeny, b\'valy Pyšely sídlem rozsáhlého vinaství, zvlášt

na Zabišce, kdež poslední zbytek, vinaskS' domek, zboen teprve

r. 1857. V XVIII st. držitel panství Jan Jindich z Bissink hledl zde

vzbuditi prm\'slov\' a živnostenský ruch, zídiv továrnu na sukna,

povolav zruného mistra tkalcovského a usnadovav všemožné doved-

ným a snaživS^m emeslníkm, abj'' se v mst mohli zakoupiti a osa-

diti, ale tehdy nebylo ješt pro podobné snahy dostateného poroz-

umní. Za dn našich bývají Pyšely v lét oživeny etn\''mi letními

hosti a poutníky ke kapli Lorettské. K velkostatku pati hospodáský
Uhovár. Blízké vsiXestaiceaBožešice zanikly ve II pol. XVIII st.

Severn Pyšel, u vsí Dolní a Horní Lomnice (v lidové v\'-

slovnosti Lomíce), jest starobyK' dvr Chlum, spolu velkostatek

o v\'me 95 ha, se zámekem, cihelnou a lom}' žulovými. Západn
odtud, v krásné kotlin, lesy obklíené a rybnin, uprosted smav\^ch

luin a utšenSxh štpnic rozkládá se ves Popovice (nkdy A d a-

movice nebo Popovice Adamovy, nyní nesprávn Velké
Popovice), s barokovým farním chrámem matky Boží Snžné v ny-

njší podob z r. 1690 a velikým parostrojním pivovárem i lihovarem

svob. pán Ringhoffr. Ves sama vyniká istotou a úpravou: uprosted,

na behu velikého rjdjnika, jest veliký sad s mohutnými star\''mi kmeny.
Velkostatek zdejší o výme 499 ha. mezi nimiž 323 ha les. jest majetkem
Františka, Emanuela a \"iktora, svob. pán Ringhoffr. Jižn odtud,

v rozkošném úpadu, uprosted krásných a vkovit\'ch štpnic oecho-
vých, jest ves Loj o více se zámkem a kaplí Mariánskou. Západn
Popovic v krásné lesnaté krajin, anglickému sadu podobné, leží Kame-
nice, ves s nádhern\'m zámkem svob. pán Ringhoffr na návrší, kteí

sem penesli ze Smíchova válcovny i hamry na md, slévárnu železa i vý-

robu zboží mdného a zbudovali pi nich útulné domy úednické.

V parku velikolepá hrobka rodiny Ringhoffrovy se slavným krucifixem
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ZAMKK AKm:IH1SKI'1'SKV

V BEŽANECH.
Fot. Jos. Taclie

pak jest velik\' závod kamenický

s brusírnou syenitu. Silnice sama
stoupá smrem severozápadním na

jilaninu, kdež opodál, západnéji,

rozkládají se v údolí Dolní a na

návrší Horní Jirany; v Dolních

jest farní chrám sv. Václava s go-

thickým knžištm a s lodí z r. 1877.

V5'chodnji též silnice, v objetí v-
kovit5'ch kmen, zvlášt lip, mezi

dvma rybníky, jichž veškero okolí,

hojn jsouc stromovím i kovím
posázeno, budí dojem anglické kra-

jiny, jest ves Stiim se zámkem
svob. pán Ringhoffrv a pi^ed ním

úpravnou kapli Nanebevzetí Matky
Boží. S Kamenicí, Popovici a Lo-

jovici skládá Stii^im úkraj vnadn\''

MvslbekoNvm. který nyní v et-

nvch odlíkách zdobí eské do-

mácnosti i školy. Chrám sv. Fran-

tiška Ser., farní za dob pedhusit-

ských, v nynjší podob pochází

z XVIII st. Velkostatek deskový

Kamenice s Lojovici ve výme
804"6 ha jest rovnž majetkem

jmenovanS'ch již bratí Ringhoffr

;

též jest zde cihelna. V B a b i c í c h,

ehenicích a Vaveticích
pi aerárni silnici Pražsko-Tábor-

sk láme se žula, v Babicích

Fot. Jos. T.iclieci.

sousoší V BEŽANECH.
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a rozkošný, jenž jest mezi nejkrásnjšími a nejpeli\ji pstovan\'-mi

koutv vlasti naši. Deskový velkostatek Šlii^im o výmre 8(J6 ha jest

rovnž majetkem svob. pán Ringhoffrv.

Na planin k severu mírn se svažující, uprosted žírných již niv

a luin, po obou stranách silnice Pražsko-Táborské, rozkládá se ves

Jesenice se 165 domy a 793 obyv., daleko v okolí vidná a výstavná.

s mnohými zahradami a krásným stromoadím topolov\'m podél silnice

:

opodál na návrší štíhlá pyramida na míst, kdež r. 1706 neštastnou

náhodou zahynula Maximiliána svob. paní z Alsteru. Ped vznikem

železnxh drah bývala v Jesenici poslední poštovní stanice ped Prahou.

Fot. Jos. Tachecí.

ZA\'iST.

Odtud na východ v území daleko do okresu Kíanského vbíhajícím,

uprosted ovocných zahrad a žírných niv. stromoadím mnohým pro-

stoupených, jest ves Dobejovice. Nkdejší tvrz pemnna v po-

hodlný zámek s kapií Xejsv. Trojice a pivovárem. Deskový velko-

statek Dol)ejovice, od r. 1763 píslušenství arcibiskupské stolice Pražské,

má \ 262 ha výmry v kraji úrodném.

Úrodná severní ást okresu Jílovského jest ídce osazena, po-

nvadž valná ást plodné pdy zabrána jest dvory panskými. Z ne-

mnohých osad v této ásti okresu jmenovány budtež severovýchodn

Jesenice Zdimice s hojnými zahradami: opodál jest kaple Matky

Boží. k níž v záí putuji lidé z okolí. Západnji jest Ve s c e s velikým

dvorem Drazdy, již pi lesích Prhonických. myslivostí slynoucích.

Jiný dvr, Šatalka zvaný, jest západn vsi. pi aerární silnici Pražsko-

Táborské. Severozápadn ves Písnice s arcibiskupskou bažantnici
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pi cesté k Bežanm Dolním, oblíbenému letnímu sídlu knížat

arcibiskup Pražských a sídlu správy soujmenného arcibiskupského

velkostatku o výme 4153 ha, z nichž 2245 ha les. Dolní Bežany í-

tají v 90 domích 731 obyv. a honosí se arcibiskupským zámkem z prvé

polovice XIX st. uprosted vkovitého sadu. s krásnou novou kapli

sv. Maí Magdalské. dokonenou r. 1887. péi arcibiskup Bed. kní-

žete Schwarzenberka a Frant. hrab. Schonborna; ve vsi jest pivo\'ár.

Bežany Dolní jsou mensálním panstvím arcibiskupským od r. 1715.

Na západ, smrem k Vltav, prohýbá se podél Bežanského potoka

tak zván}' Bežan ský dl, rozkošné údolíko, zastínné tu listnat5'm

stromovím tu zeleným podrostem, oblíbená vycházka pražskvch vv-

letnik. Pi behu Vltavském, na pravém konci mostu Zbraslavského,

koní se údolíko toto

villou a paroplavební za- f""' ^' vitovec.

stávkou Závistí, která

jest již na pd okresu

Zbraslavského, ale k Be-
žanm popisuje se ješt

Z a 1 u ž a n k a, kde pobý-

val ke konci XVI st. prv\''

vdeclvN' zkoumatel rostlin

a pedchdce Linnév.
slavn\' Adam Zalužanský

ze Zalužan. Za dn no-

vjších rád do utšené sa-

moty lesní utíkal se Ví-

tzslav Hálek a tu také zbá-

snil znanou ást úchvat-

ných písní svých, krásám a životu pírodnímu vnovaných. Studentstvo

eské r. 1876 zvnilo lásku básníkovu k místu tomuto pomníkem. Na se-

verní stran skalního srázu, který údolí lemuje, upra\ ena pamtní dska

pírodozpytci dru O. Nickerlovi. Nad jižním lemem údolí zdvihá se vrch

Hradišt, plavbu vltavskou ovládající, se zejm znalými valy a náspy,

nepochybn králem Sigmundem r. 1420 poízenými. Na jižním úpatí

Hradišt prohýbá se rozkošné údolí Káro v se vzácnou kvtenou.

Mezi Jesenicí a Bežany na úrodné planin rozkládá se ves

Zlatníky s farním chrámem sv. Petra a Pavla pvodu pedhusitského,

ale r. 1859 pestavným, se zbytky tvrze, cihelnou. Zlatníky bývaly

zadusím chrámu svatojilského na Starém mst Pražském, s nímž

r. 1625 pipadly ádu Dominikánskému. Tvrz bývala i ve P s á í c h,

vsi prastaré, v XVI st. zboží kolleje Karlovy „i s tou rejži, kde se

zlato pere", na potoce Libeském. Západn aerární silnice Pražsko-

Táborské, ve vysoké poloze (428/77). jest Kostelec na Kížkách^

PARUPL.AVEBNl PISTAV NA Z.WISIT.



Fot. Em. .Málek.

se starobylým, pvodn románskvm farním chrámem sv. Martina na

voln pnoucí se výšin, nkdy kostelcem, odkudž i jméno sídla. Ko-

stelec na Kížkách byl djištm prvé schze lidu v okolí Pražském

s poátku válek husitských. Ke dni 30 zái 1419 svolán byl lid husitský

na výšiny zdejší ,k jednot božské o svobodu zákona božího, spa-

sitediný prospch a poestné dobré všeho království, aby úrazové,

zjevná pohoršení a rozdílové byli staveni a kaženi s pomocí Pána Boha,

krále, pánv, rytív a panoší i vší obce kestanské." Z blízka i z da-

leka pišli úastníci již den ped tím. namnoze s ženami i dtmi, zvlášt

alePražané, pšky i na vozích,

a tu knží mnozí jedni ká-

zali a lid k následování slova

božího napomínali, jiní svá-

tost pod obojí spsobou zá-

stupm podávali, a tak po-

božn a tiše ztráven den

celý. lovku chudému
jemuž osení pošlapáno, do

stalo se na míst náhrady

hojné. Lid esk\- tu ukazoval

kterak pedstavuje si v mysli

nové ády církevní i spole-

enské, na lásce k bližnímu

t--^*"gp^i^^My
:

• J/Mli 'jM^B založené. — Na západní

\^^l(I^^^^^^^m^^^^^ mezi Kostelcem a

\. \i.i ttn^KíBSU^^^Hí Pohoím, jest veliká obora

Ringhoffrovská, v níž chová

se hojná zv. Jižn Kostelce

na pláni mezi lesy ukrývá

se ves Tptín. Tu již poínají se veliké lesy Horopožárské. píslu-

šenství arciknižecího panství Konopišt, které od Cakovic, Tptína,

Skalska a Boku šií se po pd hornaté až k Sázav. Myslivna

Horní Požáry, na výšin uprosted lesa položená, jest v širém

okruhu jediné sídlo lidské. Na jižním pokrají lesa jest ves Krhanice
s dvojí návsí a dílnou na výrobky žulové. \' nedalekých Požárech
Dolních jest parní pila, kterouž zahajují se soustavn zaizované

arciknížecí závody prmyslové a hospodáské. Na pravém behu Sázavy,

v nejjižnjším cípku okresu Jilovského. jest ves Chrást s filiálním

chrámem sv. Kateiny, pvodn gothick\'m. ale r. 1684 pestavným.
Níže nad Sázavou le/i Oujezd Kamenný s hojným kamenictvím

a Pívoz Kamenný, již v obvodu zlatých hor Jílovských. ekou
Sázaxou ve dva díly rozdlený. Opodál levého behu eky jsou na

niMTiéni svahu rozloženy Hostradice s nadaním dvorem métropo-

KAME.XNY PRIVOZ.



litni kapituly Pražské. V malebné horské krajin, na povýšeném pravém
behu Sázavském, blá se proti oste se rýsujícímu Medníku vesnika
Louka (v lidu Luka) s Podluky v hluboké a úzké debi íné,
níže vesnika Pikovice s pívozem. Na planin mezi obma ekami,
poskytující úchvatnx' pohled na horsk\' kraj Jilovsk\' i Zbraslavský"

a na okolí Svatojanských Proud, rozkládá se ves H r a d i š t k o,

pvodn Hradišt nad Sázavou, se zámekem opat Strahovských

z r. 1709 a se zámeckou kaplí sv. Norberta. Hradištko b5'vávalo zbožím

a tvrzí kláštera Benediktinv u sv. Jana na Ostrov, od r. 1638 jest

stedem velkostatku kláštera Strahovského o výme 1 442 /^a, z veliké

ásti les. V pivovae se již nepracuje. Vedle nho jest v obci cihelna.

Fot. Ferd. Wanner,

ZÁMEK NA HRADIŠTKU.

Obyvatelé zdejší hledí si hrníství a obchodu s drobnými plodinami

po Vltav do Prahy, rovnž v Brunšov (díve i Branšo v) a Šle-

mín, véskách položených pod píkr\''mi stránmi již pi pravém behu
Vltavském. Níže Šlemína jest samota Mandát, odkudž dle obdivu-

hodn udržující se tradice vydal Zižka r. 1424 rozkaz nebo mandát

k pochodu ke Praze. Podél pravého behu Sázavy i Vltavy, proti

skalnatému ostrohu Sekance a na v5'chodním konci nového železného

rnostu Davelskéhó, ukr\>vá se mezi stromy v poíí i polouvrši ves

Sázava, kdež vory po Sázav picházející ped veplutím do Vltav}"

vždy dva a dva se spojují. Na silnici odtud k Jílovému vedoucí, upro-

sted otevené lesnaté planiny, blá se ves Petrov; obyvatelé v zim
vyrábjí z bezového proutí košata. Jihovýchodn Petrova ukr5'vá se

ve hlubokém úžlabí, jehož strán projevují všude stopy nástroj hor-

nických, ves Bohulibý, již v mezích báského úkrají Jílovského.
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Samota Kamenná \'rata a osamlý arcibiskupsky dvr()l)ora
s myslivnou jsou zstatky zašl\'ch vsí. Severn Petrova, na mírn se

pnoucí výslunné stráni, jest ves Okrouhlov. v lidu Okrouhlo.
K báskému úkrají Jilovskému písluší ješt ves Liber v lesnatém

údolí Záhoanského potoka s gothickým filiálním chrámem sv. Jiljí.

v jehož sedlové vížce visí zvon dle nápisu z r. 1492. Severnji rozkládá

se na planin ves Libe, též Libe Nová, jejíž zašlá tvrz b\'vala

kdysi sídlem zemanským. Ke vsi Lhot popisuje se samota Jaro v

v povýšené poloze nad \'ltavou, na míst soujmenné zašlé vsi. Jižn
Lhoty v utšeném luním údolíku, které u Járova koní, rozkládá se

starobvlá ves O hrobec s útulnými domky, na návsi veliký rybník

obklopujícími. Xa pramenech potka. který nad Vraným ve \'ltav

mizí, na pláni luinami i stromovím ozdobené, jest ves Z vole s daleko-

vidným krásným filiálním kostelíkem sv. Markéty, r. 1894 zbudovaným

v ozdobném slohu golhickém dle plán Josefa Mockra. na míst vkem
již vetché ctihodné golhick svatyn.

Fot. Ad. Kórber.

XII. OKRES ZBRASLAVSKÝ.

Proti okresu Jilovskému. kter\' zabírá pravé Povltaví s dolním

tokem a ústím Sázavským, prostírá se Zbraslavský okres po levém

behu Vltavském tam. kde širokým údolím k nmu spje mohutná,

dravá Berounka. Malebný horský kraj v úhlu mezi obma ekami
rozbrázdn rovnobžnými údolími dvou vodných potok k Vltav

stékajících, Kocáby a potoka Bojanovického.
Vltava na pd okresu Zbraslavského protéká nejmalebnjším

a pírodn nejvelebnjším úkrajim Stedních ech. jehož nádherné
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krásy, obestené pvabem panenské, moderním ruchem dotud nehrubé

rušené pírody, jsou stkvoucími drahokamy na prsou vlasti naší se

tpytícími. Svým zjevem jsou pak krásy tyto v echách jediné. Práv
tam, kde levým behem Vltava vstupuje na pdu Zbraslavského okresu,

perývá eka nejsevernjší prahorský práh eskomoravské vyso-
iny mohutným obloukem k východu rozpjatým a ve stedu svém
z tí menších oblouk složeným. Dno eky svislými tém skalinami

zúžené pehrazeno je na mnohých místech skalnými bradly pod hla-

dinou, z nichž tu a tam ostrá hrana nad vodu trí, a pes tu pak
spád pohání prudce vlny úprkem spchající. Xa této malebné trati.

Fot. Pavel Korber.

FERDINANDI- V SLOUP.

mající vzdéli tém i\ km. jest jediná malá osada Tebenice, vvsoko
na levém behu položená; jinak vidti rozsochaté skály, rozmanit
utváené, nkdy i z vln vynívající a namnoze pokryté lesy. Na pravém
behu jsou nkteré lomy, v nichž lámou se žula i krásn\' štpný porfyr.

A'eškeren beh levý a pevážná ást pravého jsou majetkem velko-

statku Hradištka kláštera Strahovského. Oblouk ín\' spsobují dv
rozložité kupy. na severu svahy sv5-mi až ke Kocábe dobíhající,

ervená hora (486 m) a Chlum (448 m), kdežto na v\xhodní
stran vlnám cestu hradí poslední výbžky pásma po pravém behu
Sázavském se stroucího a Medníkem nad Hradištkem charakterisova-

ného. Od nepamti byly peeje tyto, \'ltavskými nebo Skalními
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Proudy, také však prost toliko Proudy zvané, velikou í)ekážkou

plavb a vyhledávaly si hojných obtí. Zvlášt povstná byla skalina

Hrdlo, raímu klepetu podobná, jež tam, kde peeje poínají, z levého

behu daleko do eky vnikala. Strahovsko' opat Kryšpín Fuk r. 1643

nákladem sv5'm dal v\'stíleti skálu a upraviti splavnou dráhu, ehož
pamt uchovává tak zvaný Ferdinandv sloup výše Tebenic.

Xíže vztýena r. 1722 socha sv. Jana Nep., odkudž dostalo se peejm
obvyklého nyní názxu Svatojanských proud. Severní konec pe-

ej znaí ústí Kocáby nad .Štchovici. Pítele zkoumáni pírodního poutají

Fot. Pavel Korber.

HOKM SLAP.

zajímavé horniny, vzdorující mocn úinkm vtráni, kteréž zvlášt

v nejjižnjší ásti peej se naskytuji.

Vltava v obvodu SvatojanskOxh proud zužuje se místy až na

30 m šíky, tvoí nkteré velmi hluboké tn a ubíhá prmrnou
rychlostí 2 m za vteinu. Slapy jsou devater}- i jmenují se: Hoejší
slap, UKemelu, Strejky, U Bedná. IJ roháe. Bílá
skála, Žižkovy peeje. Duša a Beránek. Severozápadní hranici

obvodu Proud iní Kocába, píchozí z okresu Dobíšského a plynoucí

hlubokým lesnatým údolím. Xa levé stran zesiluje se vodnou ruejí,

l)itékajicí z lesnatSxh výšin u Maseína. Díve po jarním tání a nebo

po letních pívalích bývala Kocába postrachem krajiny, ted však jest

vhodn upravena až k ústí svému.



Mezi Kocábou a Mlýnskou struhou neboli Mnišeckým
p^otokem vypiná se rozložitý prahorní hbet, složený z píbramských
bidlic hurónského útvaru. Jednotlivé ásti jeho jsou Dšina u Císovic

(416 m), Babka nad Bojovém (397 /n) a Vršky nad Klíncem (357 /n).

Se hbetem tímto srstá Žižkova hora nad Sv. Kiliánem (400 m),

obestená vzpomínkami na slavného bohatjTa táborského.

Mezi Mníšeck\'m potokem a pravS^m behem Berounky týí se

mohutné pásmo Brd tak zvanými Hebeny, postupující z Dobíš-
ského okresu až k Mtav úzkým hbetem, tém po vší délce lesem

Fot. Pavel Korber.

zarstajícím. Xa obou stranách svažují se prudce Brda do údolí, na

jihu k Mlýnské struze u Mniška spadají však srázn, jsouce vyznaeny

útesy buližníkovými, které spoívají na vrstvách drabovských. Na nej-

zazším jihozápadním cípku okresu Zbraslavského zdvihá se T o k a

(503 m) nad Kytínem. mnohem v>'še (588 m) pne se Boží vrážka
v Dobíšském lese nad Lhotkou, v jehož pokraování Kalvárském
lese nad Mníškem dosahuje Skalka u památného poutnického hospicia

téhož jména výše 549 m. Odtud smrem severovýchodním až k Vltav

výše ubývá (Brdavý nebo Hlavatý kámen nad ídkou 514 nu

ervená Hlína u Cernolic 465m. Kopanina ped Jílovištm 409 m,

Spimberk proti AVanému 360 m. sv. Havel nad Zbraslaví 267 m).

Barrande adí Brda k etážím A a B útvaru silurského. Sklon k Be-
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Berounka jest splavna pro vory. ne však v každé dobé roní, po-

nvadž žlab její není posud upraven.

Široké a vlídné údolí její, oživené etnými rozkošnými letohrádky

Pražan, vryto jest do mkkých bidlic silurského pásma králodvor-

ského. Z týchž vrstev skládá se i mírné pívrší, ve všech ástech

peliv vzdlané, jež lemuje levý beh eky až k Radotínu, odtud pak

levý beh Vltavský. Menší potoky. Stude n\\ který pichází z okresu

Berounského a ústí v Dobi-
chovicích, K 1 U ek, pitékající Fm. Pavel Korber.

z lesv u Vonoklas, S v a r-

cava, pramenící na lesnatém

vrchu Hradinovském a ústící

v Cernošicích. a nejníže Ra-

d o t í n s k ý potok, vymílají

v pívrší tomto mlké úlehle,

lesy a štpnicemi se zelenající.

Nejvyšší body v poadí jsou

:

Cabrák u evnic (305 m).

H r a d i n o \' s k \- v r c h ( 3y( ) m).

K 1 a p i c e nad Radotínem

(348 m). Odtud na sever,

pidržujíc se levého behu
Vltavského, až k se\'erní hranici

Zbraslavského okresu u Malého

Chuchle, rozpíná se nejzajíma-

vjší ást silurského útvaru,

pásma budanské a chuchelské

s etn\^mi graptolithov^vmi bi-

dlicemi, na den vystupujícími,

s etnj^mi peckami vápenco-

vými, s vrstvami vyvelého
žabáku, skály prorážejícími,

a • s etnS^mi zkamenlinami,
nkdy hlavní obor studií Joa-

quina Barrandea, jehož jméno zvuje deska se zlacen\'m písmem,
do skal nad ekou vtesaná. Planina rozestírajicí se na západ kostelíka

Chuchelského bohatá jest vápencem, všeho druhu, u Slivence nej-

krásnjším esk\'m mramorem.
Okres Zbraslavský pokr\'vá 243'4 km^ plochy a ítá ve 32 poli-

tických obcích 25.898 oby v., z nichž 40 Nmc (ve Vraném 19), 51

evangelíkv a 358 žid (v Davli 28, v Dobichovicích 23, na Zbraslavi

69, v Líšnici 19, v Mníšku 37, v Radotín 25, v evnicích 22, ve Sli-

venci 19, ve Stchovicích 21). Mezi ústím Zalužanského potoka a Zátiším

BILA SKAL.\.



u Hodkoviek pechází okres lento i na ])ravý beh \'llavsk\'. Oby
vatelé živí se ])olním hosj)odástvim, ovocniclvím a zelinástvím, pro-

dávajíce do Prahj' a po Vltav vyvážejíce plodiny své. Ve vlhkých

náklech u Zbraslav, po výtce opuštnxxh eištích Berounky, jsou

hojné prutníky, které daly podnt ke košíkáství na Zbraslavi, v dle-
žitosti své i zízením státní školy košíkáské uznávaným. Lesy mohutné
jsou v jihu a v jihozápadu, na panstvích Hradištském, Slapském,

Dobíšském a Mníšeckém.
Fot. Pavel Kúrber. p^j^.} Kocáby bývávaly ve

stedovku mohutné lesy tisové

na království, po nichž ješté

tu a tam zachovávají se paezy
velikých rozmr. Rozsáhlé

jest tžení plodin nerostných,

zvlášt vápence, bidlic, mra-

moru, s ímž souvisí i dle-

žitá odvtví prmyslová. Splav-

ná Vltava jest nejpednjším
spojo\-adlem okresu pro do-

pravu osob i zboží. V pro-

grammu Povltavské jednoty,

která si vytkla úkolem peo-
vati o náležitou úpravu Vltavy

i pítok, jest i usplavnní Be-

rounky alespo do Berouna
a Sázavy pedevším do Ceran.
eská západní dráha, nyní po-

státná. vede údolím Vltavy

a Berounky až k Revnicm,
pepínajíc tuto eku mostem
železn\'m u Dolních Mokropes.

Podél pravého behu Vltav-

ského zízena místní dráha

Pražsko -Modanská, prodlou-

žená nyní až po Sázavu s jedné a z ^'raného do Dobíše s druhé

strany Vltavy, pekrouje u Trnové umle zbudovaným mostem se

smrem na dvou místech v úhle se lámajícím. Okresem od ne-

pamti prochází Pasovská silnice, pepínající Berounku mostem u La-

hoviek; tudy díve piváželo se zboží od Lince, Salcburka a Pasová

do Prahy. etné silnice zídil a udržuje okres, nkteré velice ná-

kladné, kde bylo pemáhati obtíže útvaru pdy. Okresní jsou silniní

mosty u Zbraslav a Davle, jakož i mosty pes Berounku v evnicích

a Dobichovicích.

POD HRÁDKEM.
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Ve Mnišku a okoli sousleduje se letni dobou posádka pražská

ke cvienim polnim.

ZBRASLAV, msteko se 178 domy a 1717 obj^v.. rozložené na

levém behu Vltavském v úhlu mezi Vltavou a starším eištm
Berounky, v poiné nížin, která na jihozápadní stran opírá se

o úpatí památného pahorku Oseká, nyní H a v 1 i n a, zvaného po da-

leko vidném chrámu sv. Havla,

odkudž staroeské úkraji Ko-
'

^°^- ^'^- "^"^"^

cábou svlažované zváno bývalo

Zá ose ím. sídlo okresního

soudu, berního úadu, státní

školy košíkáské, mštanské
školy, knížecí Ultinsko-Waller-

štejnské hospodáské a lesní

správy velkostatku soujmen-

ného (o výme 3793 ha, z nichž

2310'5^fl les). Letní dobou po-

bývají na Zbraslavi etní Pra-

žané, majíce tu etné úpravné

villy a byty najaté, každého pak

dne parolodi pivážejí v\iel-

níky, kteí zvlášt o krásných

dnech sváteních msteko
okolí oživují.

Zbraslav jest již dle jména
soudíc staroeská osada dáv-

ného pvodu. Mtavská stanice

do zlatohorního okresu, který

se odtud na jih šíí. Mohutné
lesy po horách i stráních a

luhy v nížinách poiných lá-

kávaly panovníky eské k my-
slivecké kratochvíli v malebném
zdejším zákoutí a bohatýrský

Otakar II zbudoval zde tvrdv' hrad mezi vrchy vinohrady se žele-

najícími. mnohými vžemi opevnnv', do nhož zaasté se uchyloval.

Syn jeho Václav II, když pod Hlubokou padla pod meem katovým
hlava otima jeho, pana Závise z P^alkenštejna. pojal úmysl založiti

za spásu duše jeho poblíž Prahy klášter nejpísnjší tehdy ehole
Cistercké a zvláštní výprava, již po lodi z Prahy uspoádal, roz-

hodla se pro Zbraslav. A tak r. 1292 v bezprostedním sousedství

královského hradu zahájeno budo\ání duchovenství, které bohaclvím

„U OSLA" V SOVIKACH.
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a pocHem mnich záhy mlo nasliniti všechny kláštery eské. Xeduživ\'

z mkidi již král hodlal sám v nm konati náboženské povinnosti a po

smrti nalézti odpoinek svj, proto zbudoval a vystrojil klášter tak.

že závoditi mohl se slavným pohebištm král francouzských v Saint

Denis. Záhy nabyl klášter Zbraslavský velikého v\''znamu. Prvv opat

jeho Konrád mocn zasahoval do bhu vci vei^ejných a byl vrným
strážcem práv ženskS-ch haluzi vymelého rodu Pemyslova. I">antišek

ZitavskS' proslavil sebe i klášter svj letopisy vzácné ceny. Wiclav 11

i III pohbeni byli ve zdejší hrobce královské a Eliška Pemyslovna
dala podnt ke stavb velikolepého velechrámu. .Matce Boží podle

Fot, Jos. T.ichecí,

ZBRASL.^XV.

pravidel Cisterckého ádu posvcenému. kter\- sice zmizel s [jovrchu

zemského, ale štastnou náhodou zachovaly se alespo pdorys i pohled

trosek, z nichž poznáváme, že byl nejstarším eským chrámem, zbudo-

vaným dle francouzského spsobu kathedrálniho. o ty podélných

a páté píné lodi. s knžištm a vysokým krem zvláštní lxerhranné

konstrukce. \'edle nho ukr\''valy v sob zdi klášterní ješt dva chrámy
jiné. mezi nimiž byl nynjší farní chrám s\ . Jakuba. Tdáxá se. že ve

XIV st. žilo až 300 mnich v kláštee, jemuž rozsáhlé statky \' okolí

nejbližším i ve východních ástech království zbožím náležely. Pr\í

dva Lucemliurkové sice na Zbraslavi nedošli vného klidu, ale \'áclav 1\'

za dn boulivých, jimiž husitské války byly zahájeny, byl tiše a potají

r. 14U> uložen jio boku pradda a báby své. H. 1420 i slavný klášter
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zplanul ohnm, jejž položili zástupové z Prahy knzem \'áclavem

Korandou pivedeni. Chrám i klášter zkaženy, mrtvoly královské roz-

metány a tlo Václava IV toliko chud\'m rybáem ped požárem za-

chránno. Statky klášterní namnoze rozchváceny. Když utišily se boue,

vrátili se nkteí mniši s opatem, ale strádali uprosted trosek, nuzn
a zvolna je opravujíce. Mariánskj^ chrám zstal trvale siceninou.

Teprve ke konci XVI st. nastával obral k lepšímu, jakkoli za války

iicítileté klášter a msteko trply skrze pítele i nepítele. K. 1640

zažehli Švédové Bannerovi msteko, klášter pak sotva ušel téhož

osudu. Po smíru Westfálském nastaly klášteru opt doby lejjši, Zna-

Fot. Ad. Korber.

mnili opatové, mezi nimiž s poátku X\'I1[ st. vynikal horaždjovský
rodi Tomáš Budecius (1716—1738). nákladn pestavli praelaturu,

konvent (r. 1732) i chrám sv. Jakuba 11650—1654) a peoNali i horliv

o potebné stavby na panství klášterním. Vznešené osobnosti píijimaly

na cest do Prahy v kláštee Zbraslavském pohostinst\i. mc/i jinvmi

královna Maria Terezia r. 1743. Tehdy byl klášter Zbrasla\^ký z nej-

znamenitjších památek eského baroku. Ale spory mezi mnichy,

propuklé po smrti ueného opata Coelestina Stoye r. 1785. daly podnt
Josefu II, že ješt téhož roku klášter i s chrámem sv. Jana Kí. zrušil.

Hrozná spousta stihla umlecké souástky budov klášterních ; toliko

konventní chrám sv. Jakuba zachován a fara k nmu od sv. Havla
penesena. R. 1787 nabídl se císai belgicky šlechtic Josef de Sauvaigne.
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Že zídi v Ijuíiov konvenlni cukrovar tak veliký, aby veškero králov-

ství eské cukrem opatroval, i byl klášter veškeren téhož ješt roku
pronajat a za cukrovar upraven. Tak vznikl nejstarší cukrovar eskS',

s poátku zaízeny' na výrobu cukru ttinového, pozdji burákovho.
R. 1790 byly již na Zbraslavi ti raffinerie cukru v plném chodu, ale

upravovacími prácemi hrozn poškozeny umlecky provedené stavby

:

zvlášt utrpla nádherná .královská síii" v prvém pate stední vysoké
ásti konventu, ozdobená na stnách i na strop krásnými freskovými

malbami, jsouc ve varnu i sušírnu cukru promnna a bezcílnou hru-

bostí ve ti patra rozdlena. R. 1825 koupil Zbraslav i s bývalým
klášterem Bedich kníže z Ottink a Wallerštejna.

Z doby slávy své zachovala si Zbraslav památky nemnohé. Bývalá
praelátura pemnna v zámek knížecí, z ásti konventu po zrušení

cukrovaru byl upraven pivovár, z ásti byty úednické: ást jest

ponechána v dsném stavu, který spsoben. když stroje cukrovárské

odstraovány. Nádvoí klášterní pemnno v park. který zabírá i okolí

chrámu Svatojakubského. v nynjší podob krásného díla barokního

s dlouh\'m knžištm a pknou baatou vží. Z doby klášterní zacho-

vala se v nm na dev malovaná madonna vzácné práce, nalezená

pr\' v ssutinách kláštera s poátku XVII st. Na nkdejší královskou

hrobku upomíná epitafium pod kruchtou ze XVI st.. chatrn znázor-

ující oba poslední Pemyslovce, a ti lebky, v nichž zbožná víra

potomk spatuje tlesné zstatky Václava II i III a Elišky Pemy-
slovny. Renaissanní chrám sv. Havla se štíhlou vží. blající se na

výšin ze zeleného loubí lesního, jest známým poznatkem krajiny. Xa
druhém konci nového železného mostu jest samota Závist, pístavišt

parolodi a oblíbená letní restaurace, z Prahy velmi hojn navštvovaná.

V ouvodí Proud Svatojanských, na srázném polouvrši nad tak

eeným Zižkov\''m brodem, blá se uprosted mohutných les víska

Tebenice, ode všeho svta tém odlouená: jeden z prostinkých

domk jest nkdejší zátiší Strahovského opata Jeronýma Hirnheima
(1670— 1679), kamž uchyloval se za rozjímáním náboženským. \' tsném
levém pobeží Vltavském a v úzkém ale krásném a hojn\''m stromovím

zastínném údolí potoka Kocáby jsou

ŠTCHOVICE, vlídné msteko s 88 domy a 710 obyv. (v poli-

tické obci Stchovické 137 dom a 978 obyv.). na poátku Mtavské
trati pro parochody splavné a východišt pro návštvce Svatojanských

Proud, s nkter\''mi slatn\''mi hostinci podél eky a s dobe organiso-

vanou službou prvodí do malebného úkrají okolního. Bývaly zbožím

klášter Zbraslavského i Ostrovského a r. 1560 Ferdinandem I pový-

šeny na msteko, kteréž za dn našich nabývá významu jednak

paropia\])ou jednak polohou na soumezí ty okres, kterým ale dosud
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nedostává se zde žádouciho mostu a piislušnrho silniního spojcMií

V údolí Kocáby zízeno ped stoletím dvanáctero pracháren aerúrních,

které ped nedávnou teprve dobou zrušeny. Na Kocábe jsou dva mlýny,

v msteku ode dávna provozuje se hrníství. obyvatelé pak kupí
potraxinami do Prahy. R. 1853 vnoval soused Matj Rada 50.000 zl.

na památku šíastného zachránní císae a krále Františka Josefa I ped
úkladem vražedln\''m. aby z nich nadána byla fara a zbudován v míst
chrám, kteráž myšlenka píštím jarem má býti uskutenna.

Xa témž behu, proti ústí Sázavy eky, položeno jest msteko

DAVLE s 96 domy a 754 obyv. (v celé politické obci se 184 domy
a 1328 obvv.). Úpravné msteko prostírá se podobou dlouhé a široké

ulice podél eky, ást.

zvaná R a d a n y', zdvihá ™ '^^ ^"'^"

se mezi bujným stro-

movím na površí. Nový
okresní most pepíná zde

Vltavu a budí il\- rozvoj

na obou bezích. R. 1808

na oslavu vladaského
padesátiletí císae a krále

Františka Josefa zbudo-

vána nákladná kaple Na-

vštívení Matky Boží, k níž

úpravou druží se pkná
budova školní. V Davli

jsou vrchnostenský pivo-

vár, odboka Wansk
papírny, dv cihelny, lom

porfyrovS'. z nhož dováží

se kámen štpn\'' po ece do Prahy. Obyvatelé hledí si obchodu po

Vltav a hrníství ; letní dobou pobS'vají zde etní Pražané. Ped
ústím Sázavy koní ve \'ltav dlouh\' ostrov, nyní luhem zarostlý

;

zde stával kdysi slavný Benediktinský klášter sv. Jana Ktitele Na
Ostrov, r. 999 Boleslavem II jako druh\' co do pvodu mužský
klášter založený, uprosted mocné eky a mezi tichými lesy i ska-

lami, jejž tém všichni Pem^^slovci bohat daili pízni svou,

zvlášt Betislav I, který klášteru daroval kapli sv. Ivana na potoku

Lodnickém u Berouna. Klášter sám s chrámem sv. Jana Ktitele

rozkládal se v jižní vyšší ásti ostrova, ped povodnmi chránné,
severní nižší ást upravena v štpnici. Pro lid okolní zízen proti

klášteru na levém behu eky o samot chrám sv. Kiliána, pozdji
farní. Na nejvyšším prostoru strmé Sekanky. mezi obma ekami.

SRICENINA BYV. KLÁŠTERA
OSTRO\'SKÉHO.
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spatují se podnes základní zdi hrul)('ho dila. nepochvl)n zl)ytky

klášterního opevnni na behu pravém, l^úda n\'njších velkostatk

Hradištka a Slap byla jádrem rozsáhlého zboží klášterního. V dob
nejvtšího svého rozkvtu, ve XI\' st., držel klášter Na ostrov m-
steko Davli a požitky z 48 vsí, náleželo pak k nmu po království

ješt pateré probošství. R. 1420 klášter vypálen Husity, mnichové

rozehnáni a statky jeho Sigmundem králem rozchváceny. Po ukonení

válek navrátili se opat a mniši do poustky klášterní, již však chudice

toliko upravili k pebývání svému, nebof z bohatých statk zstávala

mu jen nemnohá zboží v okolí a probošství Záton v Prachensku

i Skála sv. Jana. Po marných snahách obnoviti klášter pesídlil

opat Jan \' r. 1517 do Skal sv. Jana a r. 1,530 pustil i ostrov se síce-

ninami klášterními \- drženi Petra Osovského. R. 1571 byl v právní

pi ostrov piznán ve vlastnictví

lot Ad. Korbir \'áclavu Ustskmu ze Skalska

I a teprve r. 1657 se zbytkem

statk klášterních opatu u sv.

Jana pod Skalami navrácen.

R. 1785 zrušen klášter pod

Skalami a zboží nkdejšího

kláštera Ostrovského prodáno

k panství Slapskému. Podnes

spatuji se pi východní stran
ostrovské zbytky základních

zdí chrámov\'ch a sklep klá-

šterních, pi západní stran pak
mohutn;i zed pobežní, kdež vznikl v XV st. mlýn na pustém klášteišti.

Jediná z budov klášterních zachovala se po dny naše. farní chrám sv. Ki-

liána. \- soujmenném novjším sídle k Davli popisovaném, k nmuž m-
steka Davle a podnes ješt i Štchovice jsou pifaena. Nynjší prostorná

stavba provedena gothickým slohem ve XIII st.. ale po ohni r. 1692

lod pestavna. Na stn visi obraz sv. Proko[)a. na nmž vidti trosky

kláštera i chrámu Ostrovského uprosted X\'11I st. Nejvzácnjší pa-

mátkou z kláštera Ostrovského jest bronzový byzantský kiž. r. t79<)

v troskách jeho nalezenx' a nyní v eském musei uchovávaný.

Proti chudiké visce Mchenicm pechází okres Zbraslavský

na pravý beh Vltavský a tu rozkládají se na nízkém úzkém behu
\es Skochovice, níže pak, pi ústí potka Zvolského. ves ^'rané.

nkdy zbožf kláštera Zbraslavského, se starobyh''m kostelíkem sv. Jilji

na návrší, již r. 993 pipomínaným, jehož apsis a ve výxhodní ásti

i lod zachovaly si posud pvodní tvar románský. S poátku XIX st.

byla zde zízena papírna podnes pracující, v níž mimo jiné vyrábn
byl papír na lak zvan bankocedulc ped linanrním jiatentem z r. I8M

CIIRAM S\'. KII.IANA.



bžné. Také niže Zbraslav šii se okres Zbraslavský' na prav}' beh
\'Itavsk\>, kdež rozkládají se v nížin poín a na nedalekém mírném
pívrší Modany, veliká ves s 245 domy a 2516 oby v., nejvtší sídlo

okresu Zbraslavského, s velikou raffinerií cukru a dvma parními

cihelnami, zamstnávajícími množství dlník z Modan i z okolí,

s rozsáhlým zahradnictvím, zelinástvím a \ýrobou proutného zboží.

Na návrší jest farní chrám Nanebevzetí Matky Boží. zbudovaný na

míst pvodní románské svatyn, po kteréž na sousedním hbitov
ješt spatuji se základy, jež však r. 1648 od Švéd byla zboena;

Fot. Ad. Korber.

VRANÉ.

v nynjší podob pochází chrám z r. 1754 a zbudován byl péi kláštera

Zbraslavského. Modany bývávaly zbožím kapituly Vyšehradské a

s ásti kláštera Zbraslavského; clo ze díví platilo se k rycht Novo-

mstské v Praze za náklady na dvr královský. Po bitv Blohorské
dlil se o Modany arcibiskup s opatem Zbraslavským. Na okolních

stráních býxávaly hojné vinice, v nkterých dílcích jiodnes zachované.

R. 1729 zídil u Modan professor tehdejší stavovské školy inženvTské

Jan Ferdinand Schor komorové plavidlo, nejstarší v Rakousku, o šíce
7"58 m. které byvši nepochybn devnné, úpln zašlo. K Modanm
popisuje se i ást utšeného Zátiší, kdež nyní. mezi vinohrady a štp-
nicemi, vzniká veliká letní kolonie útulných a úpravných letohrádk.



\' nejjižnjším cípku okresu Zbraslavského, ve vysoké poloze

opodál levého behu Vltavského a poátku Svatojanských proud,
rozkládá se ves Slapy, obklopená košat\Tni štépnicemi a lesnatými

vrchy, s krásným farním chrámem sv. Petra a Pavla, zbudovaným
pvodn ped r. 1137 a sv. (íothardu Divotvorci zasvceným, ale

r. 1693 opatem Zbraslavským pestavným do nynjší podoby osmi-

stnného barokního chrámu se široce rozepjatou kopulí o osmi žebrech

a nízkou vži v ele. Krásné varhany pocházejí ze zrušeného klášter-

ního chrámu sv. Jana na Zbraslavi. Deskov\'- velkostatek soujmenný
se zámkem, pivovárem a cihelnou o výmre 24865^0, z nichž 2214 /(a

vzorn pstovan\'-ch les, jest majetkem Bedicha hrabte Weslphalena-

Rozsáhlé lesy po vrších oddlují od Slap pívtivé lesní údolí, na jehož

dn v loži nyní upraveném vodná stéká Kocába; pi ni jest samota
Fafkv mlýn, popisovaná ke vsi Boja novicm, v lesním úvalu

na levé stran Kocáby položeným. Níže. v rovin, jest ves M a s e í n

s osamoceným dvorem Majorkou. na blízku býv. Štchovických
pracháren.

V širokém údolí potoka Mnišeckého rozkládají se ísovice.
nkdy Tisovice. vysazené ve XIV st. na míst nkdejšího lesa tiso-

vého jakožto -lhta" královská, píslušná ke královskému zboží Mníšku.

Tu chováno i kostvo pro potebu královskou, pro nž výhon zván
.koníci". Ve vsi b\''vávaly ješt dva dvory manské: Leslovský
s mlýnem, jehož majitel povinen byl ostihati královské lesy Dobíšské.
a BouškovskS', manství Karlštejnské. kter\''ž od r. 1845 zapsán se

jménem Císovic ve dskách zemských o výme A29 ha; nyní jest jeho

držitelkou hrabnka Brandisová. Ve stedovku b\-vávala zde puchérna

na zlato, po míru Westfálském zídil zde bohatx- Pražský koželuh a pán
na Mníšku Servác Engel z Engelsílussu veliké koželužství pi proudn
a loužné vod. které potrvalo pes sto let.

V útulné kotlin potoka Mnišeckého, vrchv lesnatými obklopené,

mezi nimiž kraluje na severu Brdská Skalka, leží pi staré Pasovské
silnici a nyní pi místní dráze Modansko-Dobišské msteko

MNÍŠEK se 211 domy a 1263 obyv., s hlun\-mi trhy vxTOními,
s velikým zámkem o tech vžích nárožních, nad rybníkem se vzná-

šejícím, s pivovárem a deskovým velkostatkem o výme 2878 ha
'majetek Karla svob. pána Schirndinga). synagogou, se dvma mlýny,
pilou, cihelnou. ])ažantnicí. Obyvatelé po domácku provozují hrníství
a výrobu klíhu. V lét konávají se zde cvieni Pražské vojenské
posádky. Farní chrám sv. A^áclava. vznikK' v dob pedhusitské, stával

na námstí tam kde nynjší škola, byl ale znien r. 1639 Švédy a

r. 1756 vbec odstrann, naež zbudován chrám nynjší uprosted
námstí nákladem Ignatia svob. pána z Unwertha ve vlídném slohu



Fot. Kafl Vondráek.

MNÍŠEK



rokokovém. Štíhlá vž v prelí se stechou stanovou i)ocházi z r. 1868.

Uvnit chrámu pozornost zasluhuje Prachnerv |)omnik rodiny hrabat

z ÍJnwertha z r. 1820. K Mníšku popisuje se Lucký mlýn. Malou
Svatou horou nazS^vá se Mariánská kaple pi silnici v lese jižn

msteka r. 1811 založená. Mníšek vznikl pi Ivrzi Duban ech, která

s okolními lesy byla královstvím; pi potoce a v okolních horách

dolovalo se také na zlato. S poátku XI\' si. \ysazeno Ijylo zde

msteko, jež i se zbožím nkdy královským drže! od r. 1487 rytíský

tehdy rod Vratislav z Mitrovic. H. 1655 koupil Mnišek Servác Engel

z Enfíelsílussa. bohatý mštan Pražský, a zbudoval na míst tvrze od

Švéd spálené nynjší zámek. Severn Mníška, na vrchu Skalce,
založil r. 1693 Servác Ignát fíngel z Engelsllussa v lesnatém zátiší

kostelíek sv. Maí Magdaiské. zbudovaný Krištofem Dienzcnhoíerem

dle vzoru chrámu Montserratského ve Španlích do podoby eliptické.

s bohatou krápníkovou ozdobou uvnit. R. 1762 založila pi nm
hrabnka Benedikta Cejková z Olbramovic klášter Františkánu, za

Josefa 11 v hospic promnný. Na nejvyšším bodu Skalky jest .dm
rekollekní' se vzácnou sochou Matky Boži. dílem Jana Prokova. Pod

Skalkou, v Bart ol o m jské m dole. tží se ruda železná.

• )podál potoka .Mnišerkho jest \cs Léšlnice. nyní \ lidu Liš-

nice. na návrší píke k potoku spadajícím, uprosted bývalých rybník,

založená a vysazená nepochybn ve XI\' st. klášterem Zbraslavským.

Z.4MEK BARONA Z Sr.HlR[)INGU

VE MNÍŠKU.



v jehož drženi krom X\' a X\'l st. také sUile zstávala. P'arní chrám

\'šech Svatých, pipomínaný již v dob pedhusitské, jest v nynjší
podob dílem mnich Zbraslavsk\'ch s poátku XVIII st. a honosí se

vysokou vží i pknou kopuli; vž bleskem byvši r. 1883 zapálena,

nabyla nynjší stechy stanov.

Opodál Spálený ml ý n. S Léšt- p°' i^- Vondráek.

nií spojena nedaleká ídká,
též Kítka. pvodn Lhota. '

ves na úpatí lesnatých stráni

a deskový statek o v\'me
390 ha. majetek hrabnky Bran-

disové. se zámekem, pivoxárem

a lihovarem. V ídce bývávaly

d\a manské d\()ry. jeden ni-

slušný ke Karlštejnu. druhý

k Dobíši. \' X\'ll st. byli u\-
deni do ídký osadníci nmetí.
kteí záhy s eským obyvatel-

stvem splynuli. \a vysoké pla-

nin, lesy obklopené, uprosted

mezi Berounkou a \'ltavou leží

pi Pasovské silnici ves j i I o-

višt. oblíbený odpoinek sxato-

horských ])outník. Xa vršku

Zvonici stával pedhusitský farní

chrám sv. Ludmily, beze stopy

zaniklý, jihovýchodn na planin
mezi lesy Trnová se samo-

tami pi \'lta\ L e zni i. kdež

skládá se a k [)lavb ])ipra\uje

díví z okolních les. a mlýny

S t e h 1 í k o \- s k \- m o samot
i Holubovém. Farní chrám

sv. Ducha zbudován byl r. 1342

mnichy Bevnovskými spolu s vy-

sazením vsi na míst bývalého

lesa a byl kol. r. 1720 z valné ásti pestavn. Trnox-á jest deskov\'m

velkostatkem o xýme 41'' ha. jehož majitelem jest nyní Karel

Koštál. Ped r. 1790 zídil zde tehdejší držitel Jan rytí Schonfeld

prvou hospodáskou školu v Cechách. Severnji Jílovišt jsou na úpatí

vrchu Kyjova vsi Lipany a Lipenec, již pak nedaleko Zbraslav

Zábhlice, k nimž popisuje se u Vltavy samota Strnady s velikou

cihelnou a továrnou na kamenné zboží z ohnivzdorné hlínv.

kostelíek sv. mari maqdalske
N.\ SKALCE.
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Fot. Fr. Kulhavý.

Xa ])rav('m behu Hcinunky. plynoucí rozkošným širokým údolim.

a oi)o(lál sráznxch sklon Brdských Heben položeny jsou

EVNICE, též HEVNICE, útulné msteko se 176 domy a lo»5 ob.,

pvodu prastarého, již r. 1304 názvem msteka a trhy nadané, s farním

chrámem sv. Moice, k nmuž s poátku XIV st. |)idružil se chrám
Matky Boži. Tento zanikl beze stopy ve válce Iicitilelé. chrám sv.

Moice pestavn \- jednoduchém rokoku r. 1750. Za našich dn staly

se evnice oblíbenou villegiaturou

Pražan a na jižní stran msteka,
opírajíce se o nedaleké lesy Brdské,

vznikají etn krásné villy. Obv-

\alelé živí se v\'Tobou zboží prout-

ného: také jsou tu lomy kamene
dlažebního, strojírna a cihelna. M-
steko b\\ávalo zbožím knžským
a v panství nad nim stídaly se

klášter Svatojirský v Praze, klášter

Zbraslavský' a rytíský ád Kížov-
ník s ervenou hvzdou. Na levém

behu eky jest mlýn.

Xiže. i)i levém behu Berounky,

ves Lety s pokroilým štpastvím
a zelinástvim. se dvma cihel-

nami a lomem dlažebního kamene.
\' krásné nížince poín, pi témže

behu široké eky. rozloženy jsou

DOBICHOVICE, \ ýstavné m-
steko se 122 domy a 809 obyv.,

za linu našich nejpednjší leiní

sídlo \' okolí Pražském v rozkošné

poloze, obklopené mírn se pnou-

cími výšinami, s pkným železným

mostem pes Berounku, dílem obce.

který s mstekem spojuje ást jeho

Brunšov na behu pravém. Dobichovice jsou spolu velkostatkem
deskovým se zámkem, o výme 834 5 ha. majetkem rytíského ádu
Kížovník s ervenou hvzdou nepetržit od r. 1240. krom doby od
r. 1420 do r. 1498. kilež byly \- zápisném držení osob svtských.
Bývalá ivrz na belui eky zboena za Bannerova vpádu, naež r. 1679

velmistr Jií Ignát Pospíchal zbudoval si zámek nov\- letním sídlem:

vyhoev r. 1779, byl zámek obnoven v nynjší podob. Týž velmistr

r. 1677 vystavl pi tvrzi nový farní chrám sw í^rokopa a .Martina

sousoší JANA PROKOVA
.\A SKALCE.



v úhledném slohu haroknim. Obyvatel živi se zemdlstvím, ovoc-

nictvim, pstováním zelí a vÝrobou zboží proutného ; prmysl zastoupen

pivovárem, válcov\'m ml\''nem, pilou, cihelnou. \' okolí jsou lomy
kemencové. Letní dobou oživují msteko etní letní hosté, pebývající

namnoze ve vlastních úpravn\''ch letohrádcích. Z té píiny peují oljec

Fot. Fr. Kulhavý.

Z.A.\1EI\ S CHRÁMEM SV. PROKOPA A MARIINA
V DOBICHOVICÍCH.

a okrašlovací spolek o sady. o istotu veejných prnstranst\í a o po-

hodlný pístup do okolí, zvlášt do 1)li2k\'ch les. Nedaleko v krásnem
údolí Studeného potoka jest samota Karlík k Dobrichovicm popi-

sovaná s filiálním chrámem sv. Prokopa, r. UJ'i'> v románském slohu

pestavným. Pvodn tu byl farní chrám osady Dobichovické, pi-

pominan\' již ve XIV st., z nhož zstala pouze starorománská rotunda

s lucernou nástropní. (Jpodál. na vršku Hrádku, zbudosal Karel I\' ne-
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V KARLÍKU.
Fot. Jan Kaílaii ml

\elikÝ vžovatý hrad Karlík, ne-

pochybn i)i"() snazší ochranu liradu

Karlštejna, o nmž koluje povsí
starobylá, že byl zbudován pro pobyt

císaovn, již jakož žen byl pobyt na

Karlštejn zakázán. Ješt roku 140()

o nm stavno, alo záhy zašel, tak

že v X\'I st. po nm toliko rybník

a pustý mlýn zvány.

Níže. na levém behu Berounky.

Mokropsy Dolní, ves s mlýnem
a dvma cihelnami, na pravém pak

behu a pi potku \'šenorskm

.Mokropsy Horní, s pstováním

prutníkv a výrobou zboží prout-

ného. Mezi obma jest železniní

most, stržený povodni 25 kvtna 1872.

\' Horních Mokropsich býval románský

chrám íarni. jejž roku 1 7:^2 Zbra-

slavskv opat Tomáš Budecius pe-

stavl slohem liarokovým do po-

doby kíže a zasvtil sv. \'áclavu. R. Ui7(» zbudována v prelí jeho

štíhlá vž se stechou stanovou. Od r. 181,3 jest spravován vlastním

faráem. Na jižní stran v krásném lesním Brdském úžlabí, peliv
vvsazovaném. rozkládají se etné vilh' oblil)eného letního sídla ^'še nor.

spolu deskového vel-

kostatku o výme
;!l I ha. majetku d-
dic Josefa Nolc.
jehož rodina zídila si

na návrši iirobku

\' no\'m líolhickm

kostelíku sv. Jana

Ktil. Níže. \-,o obou

stranách Berounky.

Cern o šice Horní
a D o 1 n i. dí\e e r-

nšicc. s mlýnem
a elnými letohrádky

Pražanv. C)by\alel

hledí si i výroby zboží

proutného. — .Mlýn

.MSTIŠT HR.ADU KARLÍKA. vCernošicích Dolních

Fot. Jaruniír .Máa.





byl pislušensUim l\v/.v Hluku, nkdy mansUi Karlšljnskho. a zstal

svobodn\'m až do konce WIII si. \' Cernošicích Horních jest

kostelíek Nanebevzetí Matky Boži. i)vodn románský, ale pe-
stavovaný', s osmihrannou \ží prelní až do hrotu vyzdnou.
A' nížin, pi levém behu Berounky a podél Radotinského potoka,

který spchá do poiné nížiny z \nadného údolí, jest ves Radotín
se 102 domy a 1273 oby v.. > cukrovarem, parním mlýnem, cemen-
tárnou a závodem zahradnickým. Filiální chrám sv. Petra a Pavla,

farní za dob pedhusitských, pochází v nynjší podob s poátku
XVIII st. Xa návrši nad Stíbrným potokem Únkiasy. nyní Vono-
klasy. nkdy s mansk\''m dvorem ke Karlštejnu pislušn\''m. se

zámkem, mlýnem a b\'-valým pivovárem. Severozá])adn mezi les\^ na

návrší ves R o blín s nkdejším dvorem Strk o ve m. rovnž bývalým
manstvím Karlštejnským. Pode \sí prohýbá se krásné údolí potoka

Radotinského, 16 mlýnci oživené. Severovýchodn mezi lesy, s ásti
na mírném návrší, na úpatí Kolivé hory. rozkládá se ves Tebotov,
nkdy s tvrzí a manstvím Karlštejnským, s farním chrámem sv. Martina,

r. 1865 ze základ v románském slohu pestavným. Zájjadn Radotína

v dolin mezi lesy Koso, ves a po staletí deskový statek kapituly

A'yšehradské. o v\'me 270 ha, se vkusnou kapli sv. Anny. s mlýnem
a lomy na ern\'' mramor. Severovýchodn na mírném svahu Loch-
kov, ves a deskový velkostatek \'. Buldry o výme 211 ha. s mlýnem

Fot. Jos. Taclieci.

KOSTELÍK .nanebevzetí MATKY B02l
V (ERXOŠICÍCH.
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Fot. Fr. Kulhavý.

PARTIE z UDOLI MEZI ERXOŠICI

A SOLOPISKY.



a lomv na (crný i hlavonožcovv mramor. I-!. Iioi) zízena zde nejstarší

továrna na náhražky kávové.

Po obou stranách ústí Berounky do \'llavy jsou na pravém behu
Lahovice a na levém La ho viky, mostem spojené, s továrnou

na ohnivzdorné zboží hlinné a s výrobou zboží proutného. Pi levém

behu Vltavském, na úpatí srázné vápencové strán, na površí zales-

nné, Chuchel Velký a Malý. nesprávn Chuchle, pi aerární

silnici, pro niž r. 1741 Francouzové tu ležící vylámali tvrdé skály, nej-

oblíbenjší výletišt Pražan, s koupelí dávné povsti, a s kostelíkem

Matky Boží. v nynjší podob z r. 1774. Na výšin jest z daleka vidi-

tedlný chrám sv. Jana Xep. z r. 1729 v ozdobném baroku, zaioženx'

prý nadáním bohatého velmože polského, který v lázních zdejších

zdraví nabyl. Díve bydlil pi nm poustevník a také se k nmu od

konce XMI st. konávaly pouti, jež navštvoval lid ze širšího okolí

i z Prahy. Západn Chuchle na planin mírn k v\'chodu se svažující

jest veliká ves S li vnec se 67 domy a 886 obyv. (v politické obci

112 dom a 1280 obyv.), s památným starogothickým farním chrámem
Všech Svatých, kter\' jest z prvých chrám v království slohem go-

thickvm zbudovanšxh, se vzácn\''mi malbami na okenném skle, které

nvní uchovávají se v kláštee Kížovník v Praze a nahrazeny jsou

vrnvmi kopiemi. Ve Slivenci uchoval se svobodnický dvr Babikov-

sk\> až do nejnovjších dob. \' okolí jsou lomy na krásnS' ervenx'

mramor, výborn hodící se k pracím umleckým. Ke Slivenci popisuje

se nejsevernjší osada okresu Zbraslavského Holin se samotou

N o v v m m I v n e m.

Dr. ./. V. Prášek.

XIII. OKRES DOBÍŠSKÝ.

v nádherné krajin Podbrdské. v objeti luzných hvozd, rozkládá

se okres Dobíšský. lemovaný na stran jihovýchodní Mtavou. Za

dob zízení hradského byly zde hranice kraj Podbrdského. Záoseí,

Kamýckého a Bozeského. Pozdji dostala se západní ást nynjšího

Dobišska k Podbrdsku, kdežto východní díl pipadl k Mtavsku.

Rozdlení kraj doznalo nové pronikavé zmny r. 1714. kdy Podbrdí

s Vltavském spojeno v nový kraj Berounský.

Zastupitelský okres Dobíšský mí 373 km' a ítá v .'U obcích

22.898 obyv., mezi nimiž 216 evangelík (12 v Dobíši. 18 v Malé

Lhot, 24 v Budíne. 71 v Rybníkách. 33 v Dušníkách. 14 v Oboišti)

a 488 žid ív I)ol)íši 248. ve Knín Novém .34. v Rosovicich 14. ve
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\'ermricích 15). Zlatonosná íka Kocába dlí okres ve dv cásli.

í nichž severozápadní náleží v ohledu zempisném k pohoí Brdskému,
jihovS^chodní pak k vysoin eskomoravské. Pohoí Brdské jest vyšší

a pokryto rozsáhlS'mi listnatými i jehlinatými lesy, vysoina esko-
moravská jest nižší pahorkatina, jen místy lesíky oživená. Nejvyšším
bodem okresu jest Brdsk\' vrch Studený u Dobíše (659/72). Se sta-

noviska geologického shledávají se tu prahory a diluvium. Na východ
eky Kocáby táhne se starší prahorní útvar žulov\' (Laurentinský).

mladší útvar bidliný' (Kuronský) dlí se zase v oddíly dva; starší

Fot. Fr. Volyský.

r >

PALÁC A PUKKRABST\ 1

BÝV. HRADU DOBiŠSKÉHO.

jeho druh (fyllitových bidlic) shledává se na jihu okresu kolem eky
Vltavy, mladší pak (bidlic porfyrových) tvoí mocné vrchy Kozohorské

a ímské. Ostatní veškeru pdu okresu zaujímají bidlice hlinité. Di-

luvium nebo náplav zastoupen jest v okresu piskem hlinitým a hlínou,

jež na etných místech v nižších polohách hojn se vyskytují. Výborné
jakosti jest žula, jež se zde hojn obrábí, dále nkteré druhy bidly,

která na štt a štuk se potebuje, a na hebene Brdském mocné vrstvy

slepencv, již dávají pevný a vzhledný kámen staxební, „Hradecký"

zván}'. — Bidla chová u Dobíše dobrou železnou rudu (Baba,
Roudn}') a kemence u Knína a v poíí Kocáby obsahují kdysi chloubu



proslulých Kninskyiii hor. vzácné zlato. A' ohledu vodopisném náleží

okres k úvodím dvou ek. Vltavy a Berounky. Vltava pichází na

pdu okresu u osady Vesce a s krátkou jjestávkou u Zivhošt objímá

okres na stran severovýchodní a opouští jej u Pestavlk ped ro-

manlick\''mi proudy Svatojanskými, pijímajíc na své cest množství

drobn\-ch potokv a bystin, jejím nejvýznanjším pítokem jest K o-

cába. jež vznikajíc u Dubna v okresu Píbramském, vstupuje na pdu
okresu Dobíšského pod Drásovem. plyne smrem severovýchodním,

opouští okres za vsí Malou Leicí a vpadá u Stchovic do eky \'llavy.

Z potok, napájejících vody Kocábiny. nejsilnjšími jsou Kotenick'
kol Dobíše plynoucí a ústící pod mlýnem Kalouníkovem. a Voznick\'.

jenž Kocáby u Nového Knína dostihuje. K úvodí Berounky náleží ne-

patrnjší potoky, stékající z Brdských Heben k severu.

Okres Dobíšský jest valnou vtšinou krajinou hospodáskou.

Pda. až na malé v\''jimky (roviny u Dobíše. Korkyn a Úbnic) jest

více mén studenou a prostedni jakosti. Dobrým jest za to chov do-

bytka: vinaství a chmelaství. jež v dávn\''ch dobách zde sporadicky

se pstovala, zanikla docela. Za to utšen vzmáhá se sadaství a za-

hradnictví, a jako vzácnost nutno zde uvésti knížecí fíkovnu v Dobíši,

v níž staleté smokvon dosud rodí sladké své ovoce. Svoji proslavíínou

povst háji od staletí již zdejší lesnictví, a zejména jsou to lesy

Dobíšské a Staro- i Novo- Knínské. jež peliv a vzorn še-

teny jsou. Tím i zdejší myslivost zstává stále proslulou a Dobíšsk\'

bažant ode dávna jest velmi hledaným. Podobn i rybáství zdejší

dobré svoje jméno podrželo a chválu jeho dosud Dobíšští kapi udržují.

Za to hornická sláva okresu valn utrpla opuštním památných

Knínsk\'ch hor. Jediným podnikem horním zstaly železné doly
Dobíšské. — Také prmysl zvlášf nevyniká. Znanjšími le ne-

mnoh\''mi závody prmyslovými jsou pivováry v Dobíši, v Novém
Knín, ve St. Knín a ve Hímždicich. lihovar a parní pila v Dobíši,

eské, umlé a parní mhmy v okrese, škrobárny pi velkostatcích,

pak rozsáhlé kníž. železárny s píslušnými vedlejšími podniky ve Staré

Huti. mnohé lomy kamenné a cihelny, továrna na výrobky koželužské

v Novém Knín. proslulé rukavikáství v Dobíši a pokroilé obuvnictví

v N. Knín. ~ \' okrese Dobíšském psobí záložny obanská a okr.

hospodáská, ob v Dobíši, a sedm záložen Raiffeisenov\'ch. — Zna-

menit zdokonalují se \- okrese prostedky dopravní. Od dob pra-

dávných l)ylo msto Dobíš proslulou stanicí na památné .stezce

zlaté" nebo .Pasovské". na což dosud název ulice Pasovské upomíhá.

R. 1821 vystavna zde úpravná aerární silnice Dobíšsko-A'imperská,

která okresem prochází v délce \1.8H5km. v dob novjší pak zízeno

jest množství dokonal\'-ch okresních silnic, jež koncem roku I^Oíi mily
1.37.974 km. Z vod splavnou jest jediná \'ltava. j)o níž ku Praze do-



pravuje se náklad perzny. Nejznamenitjším prostedkem dopravním

jest místní dráha Dobíšsko-Pražská. otevená r. 18^7. Ze státních úad
sídlí v Dobíši okresní soud s berním úadem. A' Dobíši jsou mstská
nemocnice a ob. chudobinec. Evangelíci vyznání augšpurského mají

svj sbor s farou v Rybníkách, židé náboženskou obec v Dobíši.
A' ohledu vzdlávacím sluší uvésti mšf. školy chlapí i díví \' Dobíši.

DOBÍŠ, msto s 416 d. (pol. obec 462 d.) a 3.532 oby\-. ipol.

ol)ec 3.859 ob.), sídlo okr. soudu, berního úadu, chlap, i díví školy

mšfanské a velkostatku o v\''me 24.369^0. z nichž 18.261 ha les.

jest sídlem prastarým, jakož svdí památné hradišt kamenné na

vrchu Hradci (623 m). Zde záhy /ízena byla k obran ol)y\atel

Fot. V. Chaur.i.

BÝV. MANSKY DUM FORMANKOVSKY
V DOBÍŠI.

tvrz -Na Dvorcích", jejíž stopy dosud se spatují. Prbhem vk vy-

vinul se z Dobíše majetek korunní, a lesy zdejší pro hojnost zve
byly zaasté navštvovány knížaty i králi z rodu Pemyslo\'a. Prvotní

osada rozkládala se na vysoin u starého hbitova, a náležela pozdji

Štpánu z Tetína. jenž r. 1321 vysadil ji právem zákupn\''m na ves

trhovou. Král Jan, nabyv zase Dobíše, vystavl zde hrad (nyní sýpka),

jenž stoji na srázném ostrohu nad Hutským (díve Velikým) rybníkem.

Xa stran severovýchodní chránn byl širokými píkopy a valem, což

dosud se zachovalo. Vysoká obdélná stavba na stran jihozápadní

b\'vala kdysi hradním palácem, budova na severovýchodní stran

hradního nádvoí stojící jest býval\'m purkrabstvím. Ke hradu zízena

byla zvi. služebná manství Dobíšská. kterými byly lenní dvory ; v Do-

bíši (Sekerkovsk', pozdji rozdlen}'- ve ti manství, Šturmovské,

Krchovské a Husákovsk). v Cisovicích (Bouškovskv a Leslovskv).



v ri)rnirích (Pušovský a Filipovský). v Driihlirich (Kížovská I a II cha-

lupa), v Himrždicích ( Houskovský), v Duhenci. ve Psích Horách

u Knína. v Rosovicích (Sichrovský) a ve Skípli. Karel I\' a Václav I\'

zde meškávali. R. 1421 byl Dobíš spálen i'ražany a již r. 1422 zastaven

byl králem Sigmundem bratím Bedichu a Hanušovi z Kolovrat. Od
Hanuše ml. Vyplatil zboží toto král Jií z Podbrad a \Mr>\ zapsal je

synm sv5'm Bokovi. \'iklorinu. Jindichu a Hynkovi. U. I5.'}0 Dobíše
nabyl král F^erdinand I. Za sprá\y král. komory nakládaly se na zve-

lebu panství znané peníze, nebo vše bylo w sla\u chatrném. Msteko
(do r. 1543) zase spustlo, a povstala nová ves na míst, kde nynjší

msto se. rozkládá. Její obyvatelé domáhali se \ 1. I.S7I — 1.573 ojit

mstských živnosti. \\. I.^^H*) dal král. hejtman ()ldirh I)iiud!cl)ský

Fot. Fr. Volyský.

DOBRIS.

Z Doudleb kostelík nový u Dobíše zbudovali I nyní hbitovní); týž

úedník velmi zkusil s velbloudy, jež císa Rudolf II poslal sem k chovu

z Hradan, odkudsi z východu je darem obdržev. — A' dobách dalších

spustí hrad docela a bydlilo se v nové tvrzi na míst nynjšího zámku.

Konen r. 1630 prodáno jest (s výhradou práva lovu a honu zve
erné i erven pro krále eské a ddice koruny) panství Dobíšské

Brunovi hr. z Mannsfeldu. za nhož byl Dobíš r. 1639 od švéd vy-

pálen. Brunv syn Maxmilián poal panství ádn zvelebovati. R. I6()6

opravil tvrz, sídlo panství, r. 1675 vymohl msteku ztracená práva,

opravil památný hrad (r. I(>7()| a pohoený kostelík (r. 1688). v nmž
zídil rodinnou hrobku. R. 172(i vyhoel starý hrad a upraven v obilní

sýpku. — jednou z nejkrásnjších památek po Jindichovi knížeti

z Mannsfelda jest skvostný barokový zámek v Dobíši, dokonený
r. 1765. V nm zízena domácí kaple sv. Anny s obrazy sv. Jana Xep.



od eského malíe Fr. X. ('rocházky a nádherný sál. r. 1746 xyzdohený
vvborn\'Tni freskami Jana Petra Molitora a podobiznami zakladatele

i jeho choti. Zámek stoji na miste staré tvrze a k nmu jest pi-ipojen

rozkošný park. zt^ízený dle vzoru zahrady letohrádku Schíinbrunna

u Vidn, a ozdobený \ýtenými sochami eského sochae Ignatia

Platzra. Knížetem \'áclavem Janem Xep. vymel r. I7H0 rod Manns-
feldský po mei a Dobíše ujala se sestra \"áclavova Marie Isabella,

zasnoubená r. 1771 s Františkem Gundakarem. knížetem z Colloretlo,

jemuž r. 1787 Dobíš postoupila, on pak pijal jméno Colloredo-Manns-

feld. Panství sice zkvétalo, ale msteko a \si svírala tžká robota,

takže Dobíš smutn byl po Cechách proslulý píslovím .Dobíš —
odiíš". rtisky. jež na poddaných jjúchal vrchní Svoboda, daly podnt

Fot Fr. Volvskv.

gfc^jL^



Xa si'\cr od msta Dobíše rozkládá se na úhocM vrchu \'trníka.

kde kdysi mlýn vtrný stával, slarockivný židovský hbitov I)ol)ríš-;kv.

který krášH památn staleté náhrobky (nejstarší /. r. ló.Sdi. ( )(ltud kol

rozsáhlého kníž. |)i\()\áru schází se k místnímu nádraží, a pak jde se

se stinnou aerárni sihiici kolem obory Královské stolice (s pkným
loveckým altáncm) k hájovnám Kodetce a ježovce a odtud k male!)n

položené vísce \'oznicm. (li\c J i n d i c h o \' i c i zvan\ni. I*ak

lesem pkným sláí se cesta k rozsidih' \esnici Staré Huti. se i.SI d.

a i.')ll (il)y\-.. s velkolepými kmž. železárnami a s novou gothickou

kapli Matky Boži. nd Slare Huti \ide pkná nkr. silnice podél vesnic

Koz oho. Hranic. I' o ušlí a Mokr(i\rat k farní vsi Starému

Fot. Fr. Volynský.

knížecí park \' DOBÍŠI.

Knínu s pkným dvorem, pi nmž tvrz kdysi stávala. Zde r. WWU
sešla se knížata Bedich a Konrád a v 1. 1218—19 tu král Pemysl
pebýval. \'e XI\' stol. byl zde již chrám farní a nkolik statk vla-

dyích. Xa po. X\'I1 stol. sídlil na zdejším statku známý eský cesto-

pisec Václav starší \'ratislav z Mitro\ic. jenž zemev r. 163.5. pochován
byl ve zdejším farním chrámu. Po nm Petr Arnošt Vratislav z Mitrovic

prodal r. 1669 Starý Knín ryt. ádu Kižovník s erv. hvzdou, kteí

zde r. 1685 postavili znova chrám sv. Františka. Velkostatek Starý

Knín Kižovnik s erv. hvzdou m;i výmry 2(t7()Aí7.

Xa v\''chod za Kocábou rozkládá se král. zlatohorní msto
NOVÝ KM'n mor zlatých s 20. d. a 1262 obyv. Jeho založení

pí i vsi St. Knín byly píinou bohaté zlaté doly. jež za králij Jana
a Karla již slušný vydávaly užitek. R. 1386 pipomíná se v ..Mladém



Fot. Fr. Volynský.

Knin" chrám. — Ve válkách husilskych posUyth Kninšlí r. 1419 jxiut-

nikíím pod oboji podporu, a že se stranou jich se spíátehh, byl Knin

v násiedujícich nepokojích znien. Bývalé výsady obnovil mstu král

Jií r. 1461, zejména práva král. mst a aby zlato, až ho dobudou,

horní i na potocích ryzích, odvádli za touž cenu do komory krá-

lovské jako Jílovští. R. 1524 vyhoel Knin docela, ale brzy se zola\iI.

\'e válce 30tileté byl Knin

Švédy vypálen i s chrámem
sv. Mikuláše, jenž obno\en

byl r. 1652. R. 1730 byla na

námstí založena kaple sv. Jana
Xep., jež zboena byla r. 1890.

V dobách pozdjších bylo n-
kolikráte psobeno k obnov
zaniklých zlatých h(tr. le
dosud bez úspchu. Ze >lar

své slávy horní chová obec

dosud dv stíbrná a mosazné
peetidlo.

Xa sever Nov. Knina pvi

cest ke Mníšku leží ves Hrá-

st i c e Malá, kde t\rz stá-

vala: pvodn náležela kr. ko-

moe. Od ní na v\'chod roz-

kládá se ober Hraštice
\'elká. kdysi s tvrzí, zvala se

pvodn Lhota P e t r o \' a.

a náležela král. eské komoe,
od níž pozdji postoupena ke

Mníšku. Uprosted tverhranné

návsi stojí památný filiální ko-

stelík sv. Sigmunda. jenž r. 1360

jmenuje se farním. Xa vži
jeho stargbylé zvony, jeden

z roku 1587. Odtud severo-

VNThodn malebn položena ves Le ice Vel ká. zboží darované králem

\'áclavem II klášteru Zbraslavskému; pozdji pipojeno ke Karlštejnu.

Sousední Leice Malá náležela ped válkami husitskými klášteru

Sv. Jana na Ostrov. Odtud na severozápad rozkládají se obce No\ á

Ves, Se neš ni c e, Zah oa ny a R y m á , starodávné to píslušenst\i

panství Dobíšského, a ješt dále k západu obce Kytín s filiálním

kostelem Xanebevzetí Matky Boži. pak Stíbrná Lhotka, kd vsi

statky samostatné, pozdji ke Mníšku pivtlené.

BYV. FAKNI kostelík NEJSV. TROJICE
\' DOBÍŠI.
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Od N. Knina na v5'chod jest viska Sudovice. pvodn Zhudo-
vice. pvodišt rodu Sudovsk\''ch ze Sudovic. se zámekem a deskovým
dvorem Jindicha ryt. z Meyersbachu o výme 256 ha. \'ýchodnji jsou vsi

Krámy, Dvory Nové, rozsáhlá Buš a Pestaviky. jež vesms
klášteru Zbraslavskému náležívaly; jižnji památná ím (díve Cém.
prv. Cám), pvodišt rodu ámskvch z Ostrého. Nade vsi v lese

Dirné zbytky tvrze. V Cimi bývaly tyi manské dvory ke Karlštejnu

náležící a sice Cámský I a II. Ctiborovský a Xozákovský. nyní spo-

jené ve velkostatek o výme A() ha (maj. Jan Gabriel). Býv. zámek
s kapli sv. Mta zrušen a vystavno nové sídlo panské. K politické

obci ími náleží též starodávný svobodnický dvr Malany (s arký-

Fot. V. Chaura.

t
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NON'Y KNIN.

ovou kaplikou z r. I77U) a jjamátná Morá. položená malebn nad

ekou Vltavou (majetek Julia Zelenky). S obcí Címskou sousedi Kor-

ky n. kde kdysi stávala tvrz, pvodišt starožitného rodu eského
Krk z Korkyn. Na sever odtud jest nedaleká viska Kiž o v. kdysi

píslušná ke Slapm. Od Korkyn k jihu leží obce Chotilsko
a Hnvší n, ob kdysi podobn ke Slapm náležité, s nimi i nedaleká

Keniná. jež kdysi statkem samostatným bývala, a osada Lhota
Sejická, jež pativala Pražským Benediktinm na .Slovanech, pozdji

pak ke statku imskému a posléze k Sudovicúm. Na západ Cholilska

jest Záborná Lhota, kdysi Martinova, jež patila klášteru na Slo-

vanech \- Praze. Odtud na jih leží památná obec Lib šice s lil. koste-

líkem sv. Jana a Pa\la. kdysi v\'sadní ves nebo msteko, které pozdji

pipojeno ke Si. Kninu. jenž dosud zde má rozsáhl\'- dvr. Sousední

Lhota Prostedni (kdvsi Kuncmannova) bvvala slarobvlvm



majetkem kláštera Slovanského; pozdji pivtlena ke Mnišku, a odtud

i se dvorem ke St. Kninu. K obci této patí Kobylníky, kdysi dvr
ryt. ádu KižovnikCi. jemuž r. 1271 darován byl královnou Kunhutou,

dále osada Mokrsko, která r. 1381 byla jmním kláštera Kartuzián-

ského na Smíchov, a posléze památné Smilovice. nkdy tvrz. Od
Smilovic kol malebných beh Vltavy vede cesta ke statku Chotyni,
byv. manskému dvoru Karlštejnskému (nyn. majitel August Ubl) a odtud

pknou silnicí k Celí mi. Zde bývaly manské statky Karlštejnské

Dejmkovsk\'' a Karhanovský. nyní spojené v krásný velko-

statek o výme 280^0 se zámkem, vystavným r. 1831 (maj. ddic
Gustava Adámka). V parku zámeckém baroková kaple sv. Jana Nep.

(sv\'m pdor\'sem zajímavá). Odtud severozápadn víska Draže tice

a pak Hub no v, nad nimž strmí vrch Rohatec s památn\'m vrcholem,

Hrádek eeným. Odtud vede úpravná okresní silnice do starožitné

farní vsi Bóro ti c s chrámem Nanebevzetí Matky Boží, založen\'m

r. 1253 a pestavným v Wll st.. s vží z r. 1897. \' nm chovají se

pkná cínová ktitelnice z r. 1602 a krásné zvony Brikcí z Cim-

perka z r. 150'^ a 1586. pak skvostné obrazy eského akad. malíe
Emanuela Dítte, pedstavující Nanebevzetí Matky Boží. sv. Jana Nep.

a Bl. Anežku eskou. Borotice již r. 1207 byly jmním Kižovník N-
meck\''ch. naež dostaly se královn Konstancii Uherské, vdov po

králi Otakarovi I. která je r. 12.33 vnovala dcei své. blah. Anežce
eské, abatyši kl. Klarisek v Praze, jež r. 12.38 darovala je s blízkými

Dražetici a Zupanovici Pražským Kižovnikm. .S obcí Borotickou

hranií pol. obec Drhovy. kterou skládají osady Drhovy s pkným
Novým Dvorem, s památnými vrchy Siberným a Vartou. D ev-
ní ky, kdysi souást arcib. panství Píbramského, Homole. Lhota
Slovanská (se dvorem Dobíšského velkostatku S 1 o vansk\m),
zboží nkdj' Benediktinského kláštera na Slovanech v Praze. N e-

chalov a Drhovec. rozložené rozkošn pod horou Zelenou. Li-

bice pod vrchem Libin\'m a Rybník}' (pv. Na rybníku),
stedisko okolních evangelík, kteí zde od r. 1852 mají svj chrám.

Územím této pol. obce vede krásná silnice okresní k Dobíši. Nad
A'ltavou Županovice. kdež r. 1729 zídil prof. Schor nejstarší ko-

morní plavidlo v Cechách ; orltud kol krásných beh \'ltaviných vede

cesta do rozsáhlé a úpravné obce Hímždíc, pvodn Vermic,
s farním chrámem sv. Anny s nkterými sochami, zvony a jinými pa-

mátkami ze zrušeného kláštera v ()i)oišti. V obci jest pkn\'' velko-

statek se zámkem a dvorem Fr. \'anky o výme 399 /ja. jenž b\''val

kdysi manstvím Dobišským a slul Houskovský. Pode vsí u Vltavy

rozkládají se znám žulové lomy Plachta a do výše nad nimi strmí

rozkošný vrch Bouek, s nhož skvostná jest vyhlídka pes žulov
skály, zvané ertovy stoly, na slíbropnnou \'ltavu. Od Hímždic
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vede k Dobíši stinná okr. silnice k Xeini. s pkným dvorem, pi

slušn5'm k panství DoWišskému. Díve tu stávala tvrz, v jejíchž zbytcích

r. 1825 vykopána byla cihla s obrazem jelena (nyní v eském musei I.

K obci náležfí sídla L i p i n y. mající jméno od lipov\'ch háj. z nichž

dosud nékolik úctyhodných strom zstalo, a Žebrák s vrchem

Besídkou, s arokrásnou vyhlídkou po okolí. Sumn\''mi lesy kol

myslivny K u r c b a d u jde se do osady Skalice, odkudž vdný
jest rozhled po dálném okolí: níže na Dus niky. kdysi píslušenství

arcib. panství Píbramského. Druhlice, kdež b\'vala dv manství

Dobíšská. Kížovské dvory (I a 11 díl a chalupa), a Karl-

štejnské léno D e j m i o v s k é. nyní všecka pipojená k panství Do-

bišskému. krom chalupy v P o de d ru b 1 i c í ch. kterou dosud rodina

Petrák drží. Podobné dvory byly v sousedních bnicích a sice

lenní statky P u š o v s k ý a Fi 1 i p o v s k ý, nyní spojený dvr panství

Dobíšského. Ostrov, starodávné píslušenství arcib. panství Pí-

bramského, jenž se díve zval Lhotou s ostrovem (který zde

potok Kotenický tvoil): tu stávala tvrz, na níž r. 1522 se narodil

známý esk\' váleník a spisovatel. Pavel Krka z Korkyn. Drásov
náležel kdysi k samostatnému statku Dlouhé Lhot, díve Ba-
vorovou zvané.

\'e Lhot Dlouhé, kde nkdy tvrz stávala, nyní zámek, jest lil.

kostelík sv. Jana a v nm krásn\'- skládací oltá gothický s poátku
XVI vku se soškami Madonny s Ježíškem a sv. Jan Ktitele i Evan-

gelisty. Ve dlažb kostelní zapuštny jsou náhrobky rodiny Bechyiiu

z Lažan a v kostelní vži visí zvon z r. 1493. Severnji víska K o-

teníce se dvorem, náležitým díve k samostatnému statku B u-

k o v é. který se dvorem a pkným barokovým zámkem r. 1845 koupen

k panství Dobíšskému. Odtud vede pohodlná okr. silnice k rozsáhlé

vsi Rosovicm se 163 (v pol. obci 180) domy a KXlu (v pol. obci

1119) obyv.. náležité nkdy k arcib. zboží Píbramskému, a po roz-

prodání téhož r. 1579 k Dobíšskému. A' nedalekém Sichrov stával

památn\' manský statek Dobíšský s tvrzi. Zajímavý jest starodávný

zdejší hostinec. A'ýchodn víska Oboišt; zde stávala tvrz. kterou

r. 1425 i s jejím majitelem Jindrou Kolmanem z Kikavy Husité spálili

a oboili. Po t se majitelé zboží stídali, až r. 1677 od Salomeny Cha-

novské z Dlouhé Vsi koupil ji proslulý eský historik a svtící biskup

Pražský. Jan Tomáš Pšina z Cechorodu (* 1629. ý 1680). který ji od-

kázal ádu sv. Pavla Poustevníka, ten pak vystavl zde v 1. 1681 — l>}{8

pkný klášter a chrám sv. Josefa, dokonen\'' r. 1711. Krásný chrám
tento vyzdoben jest pknou malbou nástroj)ní i nástnnou, pedstavující

postavy svatých len ádu Pavlinského a sv. poustevník, jakož i v\'-

jevy ze života sv. Josefa, jehož smrt pedstavuje obraz nástnný
v oltáni architekturu vmalovaný. Ke chrámu piléhá rozsáhlý ty-



hranný klášter, jehož nejvýznamnjší místnosti jest klenutá sí v prvém
poschodí, s nástropní malbou, znázorující oslavu ádu Pavlinského

;

kolkolem ballustrády stojí hojné postav svétcv a len ádu Pavlin-

ského. Malba tato byla r. 1757 zhotovena malíem Janem Spitzrem:

jiné malby pocházejí od malí Jana Krist. Bauera a Jana Jak. Hart-

manna. Klášter Oboištský zrušen byl r. 1786 a r. 1793 prodán i se

dvorem k panství Dobíšskému. pi nmž dvr dosud zstává, le
klášter s chrámem odprodán r. 1901 ádu Redemptorist. který zde

provedl pronikavé opravy, mimo jiné zv5'šiv budovu klášterní o druhé

patro (neslohov). Nedaleko odtud starodávná víska Svaté Pole,
v níž kdysi stávala památná tvrz a chrám sv. Kosmy a Damiana, nyní

sv. Alžbty, farní již r. 1352. R. 1711—21 pestavn byl Dobíšsk\mi
stavitelem Antonínem Škopkem: z pvodní gothické stavby zachovalo

se pouze zdivo knžišt a lodi. Na vži zvon prastarý pelit\' r. 1588

skrze Brikcí z Cimperka. Na cest k Dobíši Lhotka.

Ludvík Kopáek.

XIV. OKRES PÍBRAMSKÝ.

v stední ásti vysoiny Stedoeské východn Heben až po

svahy píných vrch vybíhajících k Milínu leží okres Píbramsk\\

podoben nepravidelnému kosodélníku a v jeho skoro stedu jest msto
Píbram. Západní hranice okresu jde po hbet Heben, poínajíc od

Studeného pes Kuchyku (635 m) a Provazec (630 m) ku

prlomu, údolím íky Lítavky za Hluboší spsobenému.

Za prlomem zdvihá se vrch SI o no ve c, poátek slepencovitého

pásma Temošenského. Za ním vypínají se Brda {769 m nad

Obecnicí), naež jde hranice pes lesní polohu u „Tí kížkv" až ke

prameni potoka epkovského s malým {\ km) výbžkem k severo-

západu, a obrací se k jihu okolo vrchu Jordánu {834 m) až k my-

slivn Cervance na jižním svahu nejvyššího vrcholu Brdského \'y-

sokého Toku (857 m). Od Koruny k vrchu Brdci (835 m) jde

hranice smrem jižním, naež se zatáí ponkud k jihovS^chodu pes
rybník Lázecký a Horním i Dolním Lázem až skoro k Tocho-

vicm ; odtud smrem vS^chodním, pak severovýchodním a opt jiho-

východním až k Vltav.

Útvar pdy jest na Hebenech bidiinalý. východn na píních
pásmech vrchv od Hluboše až k Milínu, na Jalov i nach od Slo-

novce až k Dušníkm, mezi Lítavkou a potokem Obecnickým, od
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Vysokého Toku až k Bohutinu. od Hutí až k Žežicm pevládají sle-

pence Temošenského pásma a na východ od Žežic vystupuji na

povrch prahory syenitem. Slepence tyto jsou z nejstarších útvaru na-

plavenin zemských, utvoených z kalových zvlralin skal prahornich.

Rozeznáváme pak dv pásma tchto slepenc, jedno severn, druhé

pak jižn msta Píbram, mezi nimiž táhne se po délce více jak 3 km
jílová rozsedlina smrem od Bezových Hor podle západního cípu msta
Píbram až k vrchu Kvtné. Práv tyto vrstvy slepencovité pro-

stoupeny jsou do hloubky snad nedosažitelné hojnými žilami leštnce

olovného, obsahujícího Vg— ViVo istého stíbra s doprovodem rudy

antimonov a hojných nkterých i vzácných kovv i jiných nerost,

namnoze vi.krásn\ch drzách \ yhránn\ch.

Mezi pínými pásmy vrch prohýbají se mlká a dosti široká

údolí, jimiž probíhají jednotliv potoky do Lítavky. \'rchy od Kvtné
až k Milínu tvoi pedl mezi Lítavkou a \'ltavou.

Pední ekou okresu Píbramského jest \'ltava. která jest od

Solenic až k Vesci hranicí jeho východní, vnímá potok B o h o s t i c k ý.

od Peic píchozí, u Dolních Lišnic snoubící se s potokem Líš-

ni ck\''m. tekoucím od Stžova hlubokým lesním údolím a ústící pod

Dolními Lišnici. U Zduchovic prýští potok Hunecký a ústí u Ka-

mýka, pod Horou sv. Ivana u Píbram vyvrá potok Tbitský.
zesílen}' z pravá potokem Kacínským. v levo jjotokem Ja-

ta Ion sk\''m. a ústí u Velké, pod horou Kupakou vzniká potok
Jelenecký a ústí u Dolních Tbit. pod Velkou Lei sbírá své vody

potok Jin drovskx'-. zesílený z leva potokem Strupínským.
a koní ve Vltav u \'esce, nedaleko ústí potoka Kelovického.
V lesích u Dubna pramení Kocába a zesiluje se z pravá Dube-
neck\'m potokem, prýštícím pod Horou sv. Ivana, z leva potokem
Ostrovským, sbírajícím vody své z rybníka ve Dlouhé Lhot. Z vý-

vaisk u Piína a Ziro\ a vzniká potok Kotenický. Západní ást
okresu Píbramského zavírá vrchovisko íky Lítavky. jež poíná
v rybníce Bohutínském. tee širokým údolím západn Bezových hor,

zesiluje se odtoky nádrží na úpatí hbetu Temošenského pro potebu
píbramského dolování zízených, spojuje se uDušník Trhov\'-ch z pravá

s potokem Píbramským a zatéká severn k Lochovicm. Pso-
bení zhoubné náhlých povodní íky této. která mní stále val vody
své, ba r. 1885 zcela vyschla, jest otevenou knihou strastí všeho po-

íí jejího.

Okres pro vysokou svou polohu mén k zemdlství se hodící

jest po vtšin dobe zalesnn. Hvozdy na západní stran okresu jsou

pokraováním les Dobíšských a souvisí bez petržení s lesy panství

Hoovického a Zbirožského na západ, na jihozápad pak s rozsáhlými
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lesy Rožmitálskými. Vnec lesv a hájv okolo msta jest majetkem
obce Píbramsk a bohaté lesy obce Bubenské ; z les tchto, z veliké

ásti jehlinat\'ch, až do nedávná mn pi^ístupn}'ch a vším právem
po bok hvozdm Šumavským stavných, vyváží se hojnost stavebního

díví: zbytku užívá se k palivu, anebo pálí se na uhlí v etnNxh milíích,

z nichž vystupující blavý kou z daleka jest viditeln5\ V západní

ásti okresu daí se veškery plodiny i pšenice, za to ve východní ásti

okresu jest ráz chudé horské krajiny s pstováním žita. trochu ovsa
a zemák. Hlavní pramen výživy v západní ásti jest prmysl hornick\''.

Okres Píbramský ítá na 334 knr ve 44 polit, obcích 47.284 oby\'..

z nichž 10.S Nmc (82 v Píbrami). 42 evangelík (10 v Xepejov)
a 596 žid (na Horách Bezových 21. v Dušníkách Trhových 15, v Mi-

lín 16. v Piín 18. v Píbrami 415). Aerární silnice Pražsko-Vimberská
protíná okres po délce, k ní pak druží se etné silnice okresní. Státní

dráha Rakovnicko-Protivínská jest pedním spojovadlem. od nhož
projektovány jsou místní dráhy do Dobíše a Sedlan.

Stíbrné doly Píbramské nebo správnji Bezohorské zahaleny

jsou šerem dávné minulosti a ozdobeny celým pedivem bájí a povstí,

sebraných peliv kronikáem Hájkem. Svdectví tchto povsti potvr-

zují listiny, z nichž vysvítá, že bylo zde dolování již ve XIV st. v plném

proudu. Darovalt r. 1311 Konrád z Píbram se sv\''mi syny Heinzmanem
a Mikulášem huf v Píbrami biskupovi Pražskému, i zdá se plynouti

z této zprávy, že biskupové Pražští vidouce, jak znamenit tžení

stíbra se vyplácí jednotlivým soukromým tžam, pokusili se sami

dolovati na tomto svém panství. Z jiné listiny, v které se zavazuje

rytí a mšan Kutnohorský Xeuenhauen poskytovati biskupovi desátku

ze všeho výtžku dolování svého v Píbrami, po odražení správních

vSdoh. jest na jev. že i Kutnohorští nmetí havíi pokoušeli se o své

štstí v Píbrami. Urité zprávy podává nejstarší .horní kniha" z r. 1527,

v které jest zmínka o otevených 33 dolech arci skrovného rozmru
po celé šíi krajiny roztroušených. Žíly rudy stíbrné hledány byly

tehdáž dle tak zvaného „železného klobouku" t. j. dle rudy železné

na povrchu zem rudou barvou znatelné. Známo jest též, že se v létech

1536 a 1538 ron tžilo z istého zisku 1400 hiven stíbra.

Roku 1551 bylo „zamutováno" t. j. kopáno na nov\'ch 44 místech,

ale bud s maRm neb ze žádným výtžkem, což podnikavost tža
tak oslabilo, že za 20 let na to 1571 veškery doly ležely ladem. —
Zbj^tky jejich možno shledávati na rozlin\-ch místech v celém okolí

Píbramském. Marn namáhal se Rudolf II vzkísiti innost v dolech

poskytnutím rozsáhl\'ch privilegií mstu. Toto sice r. 1580 pejalo

doly ve svou správu, avšak pracovalo se velmi liknav, takže doly

živoily až do druhé polovice XVIII století. — Xejlepší dkaz o tom
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podává zpráva z r. 1749. dle niž byli nad doly jen Ii úednici s roním
platem 707 zl. Mezi roky 1736—1764 vyrobilo se jen 13.000 hiven stíbra

= 3.600 kg a 9.250 centv olova, tedy za 28 rok jen asi desítina ny-

njšího roního výtžku. Dlouholetá zkušenost pouila tžae, že nutno

prohloubiti bud dosavadní doly aneb založiti nové hlubší. Práci tuto

se zdarem požehnan\'m podnikl po r. 1775 hormistr z Kutn Hory Jan

Antonín Alis, právem zvaný novým zakladatelem hornictví Píbramského.

Roku 1779 založená první nová šachta sv. Vojtšská. 1789 sv.

.Anenská. 1799 Jarošovka, 1813 oteven dl Františko-Josefovský. I82(»

dl Ferdinandský, 1822 Mariánský, 1827 Štpánský u Bohutína. I8;!2

sv. Prokopský. 18,36 Augustský u Drkolnova. 1843 Požehnání Boží nu

Fot. F. Zahrádka.

'S^i£j^^^Bí^-

VOJTSSKY I)L:I. U PKIBKAMK.

Himbab u Bohutína a konen 1857 dl Lillv. Mimo to rozšíena

bvla hlavní štola císae Josefa II. Za odvádním vod a získáním do-

stateného množství vody s vysokým tlakem ku pohánní vodnírh

stroj zv5'šeny hráze u rybník Vysokopeckého a Vokáovských a

založen r. 1822 nový velkolepý rybník na pramenech Lítavky u Lázu

s vodovodem (l^j^km dlouhým), spojený s ostatními vodovody spádem

vodním \70 m. Vodní pohon stroj trval až do let šedesátých minulého

století, naež zaveden byl pohon parními stroji, akoliv již od r. I84(')

vahadlový parní stroj pracoval na dole .Mariánském a stoupací stroj

od r. 1849. Pípravné práce k tomuto znovuzízení dol vyžadovaly

ovšem velikého nákladu, takže v prvním ptiletí 1779—1784 pracovalo

se s roním doplatkem asi 12.000 zl.. pi výrob asi 20() kg stíbra

a 3CK) g olova a klejlu.
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Odtud sloupla \vrol)a na '2.500 /:g- stíbra a 4.()()() q olova a ist\''

výtžek r. 1820 obnášel již í«».00<) z\.. který v následujících desítiletích

vystoupil na 2O0.()()(> zl. ron. Odtud až do let šedesátých pracovalo

se pi^i roní výrob 15.000 kg stíbra jiravideln a pebytky z vj^tžku

nad 200.(X)0 zl. ukládaly se pro nepedvídané poteby. Roku 1876

vystoupila v5'roba na 24.000 kg stíbra a istý zisk obnášel 1.000.000 zl.

Ab}' se tato ohromná íslice istého výtžku udržela i po 13 let ná-

sledujících do r. 1889, musila se denní výroba istého stíbra zvýšiti

na 1 Q denn. A na této v\''ši se také do dnešní doby udržuje. Výnos
však dol klesal vždy vire klesáním ceny stíbra, až ol)jevil se schodek,

Fot. F. Zahrádka.

STKIBRXE HUTI.

který od r. 1898 rok od roku se zvtšuje. Mezitím hloubeny byly nové
doly systematicky a se zdarem otvíráním novj^ch rudn5'ch žil a sledo-

váním jich do hloubky i ve štolách soubžných. V roce 1867 dosaženo
hloubky na šacht s\-. \'ojtšské 400 vid. sáh = 759 m a za 8 lét

na to v r. 1875 1.000 m. Poet dlnictva vzrstal dle toho pimen.
\- roce 1857 zamstnáno bylo u dol 3.000 osob, v r. 1866 4.000 a v r. 1891

5.756 osob. pi tom 175 dozorcv. Když shledáván schodek, pestal

aerár pijímati nov\>ch dlník, staré pak dává ihned po dosažení let

služebn\'ch do výslužby, ba asem pekládá i hornictvo na jiné své

doly. V XVI st. náležely doly obci Píbramské. Když však v XVIII st.

poklesh^ a doplatek na dolování rok od roku se zvtšoval, ujal se

aerár opuštn\'ch dolv a získal 65 podíl, kdežto obci Píbramské
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])alnlo íO. \' roce 1780 súastoval se aerár na dolování mezi 124 již

H4 podíly, obec toliko 4 a tžam \'ídeíiským náleželo 10: dále patily

mšfanstvu právovárenímu v Píbrami 2 podíly. ','4 škole B(zohor<k<-

a '
g osadníkm Lazeck\'m. Po roce \WH zhostila se obec Píbramská

prodejem 4 podíl passivnich. takže aerár jest nyní skoro výhradn
sám pánem a majitelem tchto dolv.

Horní editelství v Píbrami, spojen s

iickou a z ásti telefonickou v dlce 27 km
všemi doly sítí telegra-

I I stroji telegralickými

Fol. Fr. Ševík.

PÍBRAM SE SV. HOROU.

a 17 zvonky elektrickými, vede správu veškerých dolv i blahodárných

ústav (pokladny bratrsk a nemocenské), noclehárny, polvkárny

a obou lázni na Bezovxch Horách i v Hutích. Domk dlnických

s byty jest jen 7. ncbof zdejší hornické obyvatelstvo jest z nej-

vtšího dílu starousedlé, majíc namnoze své vlastní domky, nkteré
s dosti rozsáhlými pozemky. Bratrská pokladna, vedená zvláštní

správní radou pod vrchním dozorem etlilelství. dlí se na pokladnu

zaopatovací, z niž vyplácejí se pense muž. vdov a sirotk, které po

katastrof v roce 1892 vzrostly do netušené výše a k nimž ovšem
aerár pispívá též znanou ástkou. Xa pokladnu nemocenskou již

reservní fond lak dlouho zstane uložen, až úroky z nho vzrostou

na dvojnásol)ný výdaj roní; prozatím výlohy hradí aerár z výtžk
dolv.



Píbram, luál. homí msto, ilá v *M() (lomirh 13.576 ubyw
Msto jest rozdleno v patero okres. /. nichž Iv i)átému pisluši

Svatá Hora se Zdabori a vzdálen\'m ti tvrti iiodiny cpsty od

msta Podlesím Starým i Novým, u aerárni huti rozloženým. —
Píbram jest sídlem c. k. okresního hejtmanství, c. k. horního editelství

a hlavního berního úadu, okresního soudu, okr. školní rady pro okresy

Píbramský a l)obíšsk\', aerárního pošt. * úadu, cejchovniho úadu.
Poutní rhrám sv. Hory jest sjjravován retným ádovým knžstvem v. kon-

Fot. F. Zahrádka.

XAMESTl V PÍBRAMI S CHRÁMEM SV. J.\KUBA.

gregace Redemptoristúv. Obec Píbramská drží deskový xelkostatck U u-

šniky o v\'me 1.677 ha se temi dvory poplužními.

Právem nazývá se Píbram mstem školským. \'edle c. k. vy-

soké školy báské s pipojenou horní školou ku vzdlání dozorc jest

zde vyšší gymnasium, reálka postupn se dojjlující. ústav ku vzdlání
uitel, škola mštanská chlapecká i díví. 4 školy obecné, nmecká
škola jednotídní, opatrovna pod dohledem Školských sester, umístná
v sirotinci, veerní školy pokraovaci prmyslová a obchodní. O širší

vzdlání lidové peuje se poádáním pednášek pi extensích stedo-
školsk\'ch a lidovými universitními výklady ob as konan\''mi.

Xzdláni podporují veejná knihovna obecní a knihovna mšfanské
besedy. Arcibiskupskx'- konvikt hostí nad 100 chovanc, žákv gymnasia.

Na Svaté Hoe umístna jest jednotídní soukromá škola pro zp-
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vaky kuru kostelního. Z úslax humanilnich slusi jmenovali všeobecnou

nemocnici, chudobinec a sirottMnec.

01)vvatelstvo skládá se vtšinou v. lidu dlnického, zamstknanho
bud v horách anebo ve prmyslových závodech, aneb živi se výrobou

poutního zboží, jako ržencv, obrázk a p.

Toliko malá ást vnuje se zemdlství, kteréž pro vysokou po-

lohu okolí zdejšího (507'7 m výška n. m. u prahu prvého stupn d-
kanského chrámu) jest mén v\'nosné. akoli daí se zde pi dkladném
obdlání rolí všechny obiliny i luštniny. Toliko cukrovka se nedaí.

Z prumyslov\'ch závodu na prvém míslé vvniká c. k. horní zá\od

Karlo-Borromejský (di^íve spolu tžai^ský) s pnpojenxmi záxody mecha-

slAkA l-SUIXnW MAXhKl-: AKADEMIK
\ PÍBRAMI.

nick\'mi a hutnickými a výrobnou na drátná lana (ron pes2(J().(KM) m).

pracuje však za dn našich pi nízké cen stíijra s ohromn\''m roním
deficitem pes 140.000 K, Hoffmannova sklárna na tabulové sklo a jedno-

duché laciné skelné výrobky fdíve zde hotovené korále na vnce ná-

hrobní zakupují se nyní v Benátkách), právovárenx- pivovár (s vý-

robou 28.(»00 hl). prmysl šiti stihaných rukavic (zamslknává i)es

1000 šiek) a 3 výrobny na poutní zboží: dále jest zde provazárna,

dílny kamenické na syenit. Uvésti ješt sluší dv výrobny lihovin,

výrobu eskxxh sušenek, jemného peiva, zboží poutního, parní mlýn.

2 závody koželužské, poslední zbytek rozsáhlého nkdy koželužslví.

díve zde na potoce pstovaného, etné závody ezbáské. tyi cihelny,

dv knihtiskárny. Ruch prmyslový |)robu(iil se ovšem teprve zlacinním

uhlí r. 1876 po vystavní dráhy Zdicko-Protivínsk, první to státním
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náklíuiem vystavné železnice, od niž z nádraži Píbramského zave-

deno nedlouho na to poboní kidlo v délce 3 km do stíbrných hulí.

Podaí-li se pes nepíznivou polohu nádraží mstského a hornatý terrain

docíliti as])o pipojení ke dráze do Dobíše, nabude Píbram nového
spojení s Prahou. Prijmysl a obchod podporují mstská spoitelna,

obanská a okresní hospodáská záložna.

Msto samo rozkládá se nepravideln na severním behu potoka

Píbramského, protékajícího ?> dosti velké rybníky pod mstem; sted
tvoi skupiny domv okolo dosti rozsáhlého, nepravidelného a svažitého

námstí, z jehož starobyl\''ch budov zbyla hospoda „U bílé rže", mezi

Fot. F. Zahrádka.

SV. HORA.

Starou radnicí (nyní budovou okresního soudu) a nov\'m hotelem Spií-

chalovvm \' koutku zastrená, a nkteré nejjatrné domky v ulici

Plzeské a Milínské. Ostatní stavby byly provedeny na míst bývalých

dom teprve v dob novjší. — Uprosted námstí dkansk\> chrám
SV. Jakuba Vtšího, již r. 1298 pipomínaný, za dn našich pak opraven\'%

s nov pestavnou gothickou vží; nádherný oltá mramorový' zhoto-

vený sochaem Lauermannem. Starožitná ktitelnice cínová pochází

ze XIV století, víko však její jest ješt ze starší dob\'. V prvé polo-

vici XIX st. psobil pi nm dkan Prokop Ondrák, známý pekladatel

do jazyka eského a horlivý buditel vlastenecký. Starobylý dvojdílnv'

kancionál utraquistick\'' se skvostnými drobnomalbami a iniciálkami

z rzn5'ch dob a ofl rozliných mistr malíských, hlavn na náklad

jednotliv\'ch emeslnických cech v XVI stol. zhotoven\'-mi, jest z pedních
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ciirAm s klasti-;rni budovou na sv. hoe.
Fni. Fr. Ševík.

vzácnosti chrámu. Opodál námsli v ulici jihovýchodiii na bíchu bý-

valého rybníka býval chrám sv. Jana. Chrám sv. Kíže na hbitov
jest v. doby novjší. — \' Miiínské ulici zamýšlí se stavl)a nového

chriímu.

Staré povésti o vštb Libušin a o škdci hor Horymírovi svdi
o prastarém pvodu Píbram. Xa XII století daroval ji vladyka Hroz-

natá nov založenému klášteru Tepelskému, který ji s mnohými jinými

osadami prodal r. 1216 biskupství Pražskému. Jsouc mstekem bez

hradeb, trpla Píbram mnoho v nepokojných dobách za porunické

vládv Otty Braniborského a teprve za vlády krále Jana byla opevnna.

Fot. Fr. Zahrádka.

SCHODY NA SV. HORU.
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Arcibiskui) Arnošt z Pardubic pebýval aslji ve t\Tzi na severo-

\ \chodnim konci námstí (v nynjší \vsok(' škole básk), jejíž

kapli arkýovou ozdobil soškou Matky Boži. nyní na sv. Hoe choxanou.

a peoval o rozkvt panství založením etných ryl)ník. z nichž nkteré
doposud se zachovaly. Píbram jako sted panství arcibiskupského

spravována byla zvláštním purkrabím a obdržela nkteré svobody,

nebyla ale ušetena trampot válených \' i)ouích husitsk\''ch. Kamenn\'

pomník u silnice mezi Hluboší a Jinci oznauje místo l)0Je mezi katolíky,

vedenými Hanušem z Kolovrat, a branným lidem ponejvíce z mštan

Fot. Fr. Ševík.

SVATOHOKSKE .A.^\B1TY.

Píbramských sebraným. ])otl vdcem Janem Zmrzlíkem z Orlíka, hor-

livým kališníkem. jehož ochran arcibiskup Konrád své panství Pí-

bramské byl odevzdal. Po válkách husitskxxh pešlo msto v drženi

svtských pán. jichž do r. 1.510 vystídalo se sedm. R. 1513 byla Píbram
prodána pti pánm Pesíkm z Komárova, kteí zvelebili tžení v dolech,

bohužel nejvíce povoláváním nmeckých haví z Krušných Hor.

Když však v dolování opt se ustávalo, povolil král Ferdinand I r. I.5:U

mstu výsady hornických mést se svobodným tžením. Tehdejší

majetníci msta i panství utiskovali oljyvatelstvo v jeho právech a živ-

nostech, 7 nichž nejhe xedla sob Kateina z Lokšan, od r. 1,566

správkyn jmní svých nezletil\''ch dítek, ímž hornická ži\'nost velice

klesala. K. 1.579 povýšil Rudolf II Píbram, v níž r. 1564 ítalo se již

ke .iCM) osedlých, na královské horní msto, a oddlil ji od panství.
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Súastnivši se eského povstání r. 1618, byla Pibram po bitv na Bilo

Hoe stížená konfisišaci vtšího dílu statk svých. Po válce napoítáno

ze 181 dom 97 pustých a zboených. Spustlv zámek vyžádal sob
arcibiskup Matouš Ferdinand Zoubek od císae Leopolda I jako ddiný
majetek arcibiskupský a dal jej opraviti a dostavti, jsa nucen astji

dojíždti do Píbram k bimování poutník Svatoborských. Koku 1842

zakoupen byl zámek aerárem od arcibiskupství a byla v nm umístna

nov založená horní akademie, pi emž hradby poboeny, pikop za-

sypán a pemnn v sad: toliko pkný gothický arký zachován.

Fot. Fr. Ševík.

B.^SILIKA SVATOHORSl

Rychlým rozkvtem dolv a výtžkem z nich zvelebeno bylo jinak

až do nejnovjší dobv velmi neúhledn msto velice. Námstí s bý-

valým hbitovem kolem dkanského chrámu urovnáno a vydláždno.

smrdut\' potok mstem na východní stran protékající peklenul,

rybníek Cabicar zasypán a utvoeno na nm nové námstí, nkolikeré

stromoadí lipové a kaštanové vedle cest vysázeno a nov\'' sad u stel-

nice založen. Tež vystavny byly nová radnice, lázn a hlavn školní

budovy: opraven dkanský chrám a vystavna nová gothická vž.
založeny sirotinec, nemocnice, hbitov ozdoben novým chrámem
a zvelebeno bylo mstské lesní hospodáství. Veejné tyto podniky

povzbudily i soukromníky k innosti stavební, ehož dkazem jsou

skvostné stavby v Pražské ulici a na námstí, kde sousteduje se ny-



njší veškeren takoíUa obchodní a spoleenský život mslskx'. \' no-

vjší dob provedena byla stavba k. a. konviktu pod Svatou Horou,

když pak budova uiíázala se býti píliš tsnou pro konvikt, byla nová

monumentální stavba poízena, kdežto starý dm zakoupený od okres,

zastupitelstva byl obci k úelm vysoké školy báské ])ropjen.

Ke konviktu druží se nové

budovv evmnasia a ústavu*=-
Hot. 1-r. 'ievik.

uitelského. Celá ada budov

obecných a mesiánských

škol zdobí jižní ást námstí
ped starou horní akademii

a jiné školní paláce pro-

vedeny v novjší dob
znaným nákladem, jeden

v ulici Milínské. druhý pak

vedle sirotince za gymna-
siem, odtud k severu nová

tlocvina Sokola Píbram-
ského. — Na námstí vy-

pínají se dva veliké ho-

tely. Obec provedla dále na

svj náklad úhlednou ply-

nárnu za mstem stranou

k Dušníkám. soukromí pak

|)odnikatelé piinili se o \y-

zdobení jiných ástí msta
stavbami, zejména stranou

k Svaté Hoe a pod vrchem
samým na stran jižní, jichž

souladnost lahodí oku. po-

hlížejícímu na msto pa-

prskovit rozložen podle

hlavních cest od námstí vy-

bíhajících.

CÍSASKY OLTAR NA SV. HOE.

Xad Píbramí zdvihá se podobou vžalého hradu (580 m) poulní

chrám na SVATÉ HOE. Pístup usnadnn po cestách peliv upravených

se všech stran. Z ulice Milínské lze se po krytých schodech dostali až do

ambitu. Skupina budov chrámových a klášterních s hospodáskými ob-

klopuje dosti prostranný tvercový dvr. odkudž poutnické oznaení .Ma-

riánského hradu. tyhranný ochoz (r. 1650 vystavl Karel Lurago). s ná-

stnnými i stropními malbami a stukatérskou prací ozdobenx'-. jest symme-
tricky ohranien v rozích tymi klenutými kaplemi s Iucernov\'-mi vížkami

;



nad ozdobným mohutným porUilcm pne se šlililá vž. v ])rosted pak
západního protilehlého ochozu jesl zvonice. Druhá brána, zvaná Bez-
nická. otevírá se jen pi návalu poutníkv a v zim v«; dnech svá-

teních. Uprosti^ed ochozu stojí poutniky chrám Matky Boží Bolestné

ze XVII st.. bohat ozdobený, zvlášt skvostným .císask\'m oltáem";
pod ochozem jsou ti rokokov kaple s bohatou malískou i štuka-

lrskou v\'zdobou. Z pa-
Foi. Fr sevík. •

p-iý^pj^ Svatohorských

zvlášt vynikají: stí-

brný hlavní oltá se

soškou Matky Boží.

no\á krásná stukatr-

ská ozdoba stropu a

stn hlavní lodi v ba-

roku. — Soška Matky
Boží. dle povsti arcibi-

skupem Arnoštem z Par-

dubic ezaná a pvodn
v Píbramském hrad
chovaná, stala se po

bitv Blohorské pi-

inním Jesuitv a arci-

biskui)a Matouše Sobka
/. Bilenberka pro zá-

zranou povst svou

cílem peetn\'xh pout-

ník, zvlášt 7 ervence.
\ (len korunováni Matky
I loži. a o slavnosti hor-

nické v den sv. Pro-

npa. Až do r. \1T^

mli zprávu poutní sva-

tyn Jesuité, potom
svtští knží, od r. I7'>0

s infulovan\'m probo-

štem v ele. od r. i86t

Hedemi)torisl. A jaký to ruch a šum panuje na sv. Hoe v dob
poutních letních slavností od zaátku kvtna do konce záí. kdy

sta processí dostavuje se sem s etnými poutníky bez rozdílu ná-

rodností, vku. pohlaví a stavu z celých Cech i z Ba\or bud pšky
ponejvíce s hudbou, aneb dopraveno bývá etnými zvláštními vlaky,

zvlášt ovšem o slavnostech Mariánských a nejvíce o slavnosti koru-

nování Matky Boží. slavené vždy o III nedli po sv. Duchu I Tisíce lidí

VNITEK B.XSII.IKY SV.ATOHORSKE.
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jilni nádxoí chrámové, kleróž ixjjiti muže až 20.<H)() úaslnikú. Tclivacu-

jicim jest tu pohled na prvod. Uleiýž konán bývá poukonen\-ch slavnxch

službách Božich se soškou Madonny. nesenou knžimi. v liturgická roucha

odnými, kteíž v nesetném potu sem se dostavují, a provázenou všemi

etnými osobnostmi laik zaujímajicích úi^ady místní, uprosted špalíru

poutník /- processí sem zavítavších, jichž skvostné prapory vlají vesele

do vzduchu. Známá Mariánská ])isen ..Tisíckráte pozdravujeme Tebe"

Fot. F. Zahrádka,

HORNICKÁ SLAVNOST O SV. PROKOPU
V PÍBRAMI.

ozvvá se v nádvoí z tisícerých hrdel za zvuk místních kapel, .sotva

pi sborovém hlaholu písn slyšitelných. Z dáli zaznívají salvy stelby

hmoždiv.

Upoutáno-li bývá za hluných slavností zevnjším leskem více

oko navštvovatele. tož v obyejných všedních dnech bud pi velebném

tichu, panujícím pi dopoledních služl)ách božích, anebo pi melodickém

zpvu známého ..Zdrávasu" uchváceno bývá srdce city zbožnými,

kteréž výrazu hledají mimodk v modlitb. 1 chladnému pozorovateli

imponuje pohled na zbožné davy. vylévající srdce své ped bohem,

a folklorista nevyjde z údivu nad množstvím rozmanitých výjev ze

života, zde ped zraky jeho se odehrávajících, shledávaje tu hojné látky



ke svému studii. Lid Píbramský tží z pouti Svalohorských velice

hmotn, poskytuje písti^eší poutníkm a prodávaje jim poti^cby životní

i všeliké památnosti.

BEZOVÉ HORY, sesterské msto hornické se 407 d. a 5.543 ohyv..

vzdálené od Píbram asi 25 minut pší cesty, vypíná se na jiho-

západním sklonu návrší zvýši 55 m nad námstím Píbramským. Dv
silnice a dv cesty spojuji ob msta; z cesty F^rokopské jest váliný

Fot. F. Zahrádka.

KAL\'ARIE NA S\'. HOE.

pohled na msto Píbram a sv. Horu s celým malebným okolím. Odtud
vidí se skupina budov dlních s vysokými komíny vedle obrovských hald

vyvezeného kamení z vnitra zem. Za potokem mile se vyjímají skupiny
domkv obou osad Podlesí až k Píbramským hutím. Celé i)anorama
vroubeno jest lesy až do nejvyšších vrchol hory Temošné a Dubové.
Pod kostelíkem Prokopským jest malý hájek bezový a opodál staré

stavení _cechovna". snad nejstarší na Bez. Horách. Okolo kostelíka

zízen byl malý park. Dva doly vedle kostelíka sv. Prokopa (z r. 1724

až 1733) jsou v levo, hled k Bez. Horám. Prokopský a v právo
Annensk\''. — V ulici, ústící od kostelíka na hlavní námstí, jsou mnohé
stavi)y (opatrovna se sirotincem spojená, nová díví škola, radnice



BKEZOVE HORY.
Fot. F. Zahrádka

a za ni nová farní hudoxa). Xa námstí imposantn se \ vjímá nov'\f

farní chrám sv. \'ojtcha. v slohu renaissanním, tíílodní, roku 1889

dle plánu architekta Miinzbergra vystavný. V prelí zdobí jej dosti

vysoká jehlancovitá vž. Nad hlavním vchodem umístn polychromovaný
rehef sochae apka, pedstavující Matku Boži s dtátkem. Na v\'-

chodním konci námstí ústí ulice k Mariánskému dolu, povstnému
známou katastrofou horní, pi které 3\ kvtna r. 1892 udusilo se po-

žárem v dolech vzniklým 319 horník; tla jejich uložena jsou ve ve-

likých hrobech na obou hbitovech mstsk\'ch. Vedle dolu Františka

Josefa, v Jarolimkových sadech, umístny jsou lázn a noclehárny pro

DUL SV. ANNY POD KOSTELÍKEM SV. PROKOPA
. NA BEZOVÝCH HORÁCH.
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horníky. \' Horách Bezových mají sídlo báský slrojni a stavební
úad i strojní dílny, pi nichž jest nejhlubší dl Fibramský sv. \'ojtšský.
I
T dolu Annenského jest umístna aerární továrna na drátná lana. Údolím
Lítavky vede úzkokolejná vlená dráha do hutí.

\^znik Hor Bezových souvisí se vznikem hornického bratrstva

u dolu Matky Boží i)od kaplí sv. Prokojja. ( )bpc nov vzniklá píslušela

k Píbrami. doslala

r. 1592 prvního rych-

táe a samostatnou stala

se teprve roku 1689.

R. 1772 zízena škola

v staré .cechovn"
u kaple. — Následovaly

na to dlouholeté spory

s obcí Píbramskou
o práva a pozemky, až

r. 1797 piena byla

jurisdikce soudní nad

obcí aeráru. který za-

tím hlaxní doly byl

zakoupil. Roku l!4'>

obdržely Bezové Hory
])rávo k odbýváni 4 vý-

roních trh a staly se

mstekem. Chudiká
obec nemajíc práva

k výtžkm z hor. mu-
ila z |)i\ního krejcaru

hradili své výlohy až

do r. 1873. kdy ustano-

veno, aby z v\'-nosu hor

40 procent vypláceno

bylo Bezovým Horám.
6() pak procent 1'íbram-

ské obci. Zajištním to-

hoto znaného píspvku umožnno bylo obci jjrovésti zvtšení chla-

pecké školy a vystavní nové školy díví, provésti stavby sirotince,

opatrovny. nového chrámu, farní budow a hbitova, postarati se

o ádné osvtlení a ásten i o dlažbu v ulicích nejvíce frekvento-

vaných. Vyfaení od obce Píbramské a zízení e.xpositury provedeno
bylo v roce 1879. a zízení fary samostatné provedeno bylo roku I9(.(i.

Pod vrchem, na pramenech Kocáby, jest rozsáhlá ves D u b n o

s kapli svatého Andla Strážce, nkdy msteko, s cihelnou a hor-

DLL CIS.AUE FRANTIŠKA JOSEFA
NA BEZOVÝCH HORÁCH.



nictvim, obroubené na západ lesnatým hbetem pohoí Brdského. jehož

hvozdy nepetržit se šií slíoro od Zbraslav až k Plzni. Such do 1

s liliálnim chriimem sv. Lukáše a na právo od silnice vesnika D u-

Ijene, u samého lesa s pkn\''m zámekem a ml\'nem.

Xa jih odsud ke svahu hory Dubové ukrývá se osada Ose.
Severn Píbram jsou Dušníky Trhové s 87 d. 82,'í obyv.. nkdy
zboží hradu Karlštejna, kdež v rozsáhlém dvoe hospodáském se zá-

mekem, vzniklém z b\''valé tvrze r. 1548, a pivovárem obce Píbramské,
nalézá se hezk\'- kostelík sv. Trojice. Opodál na Lítavce jest nkolik

VOJTŠSKÉ MLÝNY A I'L:CIíYR.\Y NA BI<l.ZO\VCIl 110K'ACtl

(VLEVO ÁST OSADY PODLESÍ S HUTÍ, V PRAVD OPUŠIÉNÝ DÚL ARCIKNÍŽETE FERDINANDA).

vtších mlýnu. Severnji bývalý d\ur Sk o rutin \-znikl /. l\rze, jejíž

náspy a vž jsou posud znatelný. Okolo obory vede cesta na starou

vž, s níž možno velmi dobe vidti osady Diablin a Dominikální Pa-

seky na západní stran pod Hebenem položené. H 1 u b o š. ves položená

v úpadu pod vrchem nad údolím Lítavskx-m se pnoucím, s no\ vm ro-

mánským chrámem Nejsv. Trojice s vží. z r. 1877. Pkný zámek \ e

slohu barokovém s kapli sv. Kíže a parkem jest majetek knížat

z Oettink a Wallerštejna. Hluboš jest sídlem velkostatku o v\mie
'lAW ha\ jest tu i mlýn a provozuje se hornictví. R. 1611 porazil zde

Jindich hrab Thurn utíkající z Prahy vojsko Pasovské. \' údolí Lí-

tavském pod vrchem chrámovx-m vklínna jest vesnika Bradkovice
s mlvnv a cihelnami. Loukv okolo Litavky od Dušnik až k Jinciim



192 -

bv\aly ped upravením
irUy asto podkaleny

proudy vod. olrávenými

smíšeninami kovu /. prá-

delen Bezohorskych.

Podlesí X o \- é a

Staré jsou osady hor-

níky obýváno, k západu

pak na svahu Temošné,
odkud s tak zvané ka-

zaielny jest rozkošná

\yhlidka k severu a

výehodu až daleko za

Dobíš, rozložena jest

osada O rl o v. U Huti
povstala obec X é m e c-

k á Lhota. Xa západ
na silnici k lesm roz-

kládá se mohutná ves Obecnice, do r. 1421 zboží kláštera Zbraslav-

ského, pak píslušenství panství Liteského a od XVII stol. Dobíšského.

Jest zde vyhaslá, díve dosti ile pracující železárna, odboka Xové Huti

Dobíšské. A' okolí olesnné Chlumy Brdské. Tok. Klobouek. Brda.

Severov\'chodn Piín, ves starobylá, nkdy msto pán Bavoru

ze Strakonic, od kterýchž ji darem obdržel ád Maltánský a i)osud ji

Fot. F. Zahrádka

CHR.-\M HI.UBOSSKY.
Fot. F Zahrádka,

Z.JL.MEK liLUBOSSKY.



PRÁCE \"RTAC1.M STROJEM
V DOLECH PÍBRAMSKÝCH.

Fol. Vrat. Janáek.

ilr/í. s arnim chrámem Naro-

zení Matky Boži. pi nmž
pozoruiiodný jest krásný ])ortál

hi^bitovni. s ml\-nem a s t\Tzí

v sýpku promnnou. ()i)ov,

se starodávným hospodáisk\'m

dvorem, majetkem oi)ce Pí-

bramské, v krajin etn\-mi

rybníky prostoupené a Suchý
Dol. s malým kostelíkem sv.

JAikáše. farní ves Višová
•-e starým farním kostelíkem

-^v. Kateiny se zachovanou

L:;othickou klenbou.

Jihovýchodn Píbram
Háje: \- lesích rozkošné mí-

steko u s\-. Ivana, kde dle

[)0vsti tento poustevník v letní

,|(il) pebýval. Za vrchem
\- úpadu Icži Dolni Tbity
- krásným farním gothickým

ihrámom sv. Jana Ktitele

z r. \Wi). S blízkých vrch
C h 1 u m u a ^" e 1 k é L e e

Vral

TŽNÝ STROJ PROKOPSKÉHO DOLU
NA BfíEZOVVCH HOR.ÁCH.



ujclencu možno slil('(lnouti kollinu Dobiišskou a/ ku wckilcnym Ilc-

hcnum /.ii \'oznici.

Zdiichov ic s Ivrzí ze X\'l stol. nyní \ zámek promnnou,
velkoslalek kláštcríi Strahovskclio o \ýmrc :U4 fia. V romanlickm
ponCi zde v rctných zátoinách jjlynouci \'lla\y. v krajin odlclilc-

Fut. Vrat. Janáek.

.NARAZISTE
\' DOLIXH PÍBRAMSKÝCH.

a málo posud znám, jsou položeny Smolotely. tž Smololyly.
bý\alé manství Karlštejnské, napotom majetek pán Pedború z Ra-

(iejšina. Si.xta Kaufunka z Chlumu. ChánoNskveh z Dlouhé \'si a nyní

svol), pán Hennigcru. o výme l\:\hu. se zámkem, kajili sv. Trojice,

pivovárem a tyími ml\ny. ( )podid na jihovýt-hodnim lesnatém chlumu,

na vvšin Makov hoe krásny farní a poutní chrám sv. Jana

Ktitele a l*annv .Marie Karmelsk. centrální stavba barokní s xclkou



báni a dvma vvema. odkud

jest aiokrásná vyhlídka.

Klášterní budova Karmelilú

zstala nedokonena po zru-

šení kláštera 1786. \' ne-

dli po 16 ervenl k nej-

vtší slavnosti poutní do-

stavuje se pes jo.ooo poui-

ník. Xa jih odtud nalézá

se farní osada \'elké I'e-

lee s krásným gothlckým

chrámkem sv. \'a\nnce. za-

loženým od Karla l\'.\ nmž
obraz na hlavním oltái jjo-

ehází od Karla Skrély. R li-

se vice se zámkem na míst
bývalé tvrze, velkostatek

Jindicha hrabte Clama
z .\lartlnir o v\'-me 20.'^ ha,

s pivovárem, cihelnou a

mlýnem.

MILÍN, úhledné msto
se 1(19 (I. a íiW obyv.. s kapli

sv. Jana Xep . pivovárem,

sladovnou, mlýnem Bolinou

opodál a trhy v\-roními.

Ped válkami husitskými byl

.\lilin znanou osadou. Xvni

dávn \'sl.

CHODBA V DOLECH V PKIBR.AMSKYCH.
F"t. Vrat. .Ian.iek.

])ifai'n jest k samot Sli\'ici. zbytku

farním chrámem sv. Petra o samot na vrchu. \- nm/

Fot- F. Zatlr.idk

PICIN.
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na oltái starobylá kamenná socha s\-. Petra /. W st. Západní" Be-
zových Hor na silnici k Rožmitálii jsou vsi \' v soka Pec. \- levo

Kozií n a dále pak Bohu ti n se 180 d. a 1.77,5 obyv.. s etnými doly.

r rvbník. z nichž prýšti se Litavka, jsou Lázce. pvodn Lázsko,

nkdejší manství Karlštejnské, od Bohutína smrem k jihu Vysoká.
se zámekem, druhdy majetkem hrabte \'áclava z Kounic a villou

zemelého skladatele hudebního Antonína Dvoáka. \'elkostatek Vy-

soká o výme TiW ha jest nyní majetkem Josefa Štpánka. Odtud jest

jen skok do farní osady Stebska (Tebska). majetku starých vla-

dvk z Tebska. a tvrzi, která stála ve vsi. akoli blízký vršek jmenuje

se Hrádek. — Takli-ž \- blízkých M od e j o v i cí c h stála kdysi tvrz.

Dr. Vincenc Oehni.

XV. OKRES HOOVICKÝ.

Hebeny Brd až k debi Litavky u Plešivce a hory Temošenské
až k severnímu úboí Toku u myslivny Baštin Hoovických tvoí jižní

hranici soudního okresu Hoovického, kdežto západní jde na mappách

od Toku k vrchu Peklu, od Skalky napi kotlinou Hostomickou až

k Vrané skále. Rozkládá se tudíž okres Hoovický na severním úboi
Brd a na jižním svahu hor Krušn\'ch a prohýbá se širokými

údolími íky Litavky na východ a erveného potoka na západ.

Dotýkají se zde tudíž mohutné hvozdy sledohoí Brdského s roz-

sáhlými lesy hor Krušnxh a hvozd Kivoklátskxxh. území pak okresu

jest z dvou tetin povahy lesnaté.

íka Litavka a její pítok erven \' potok dli okres na

ti nestejné ásti, v okolí Hoovické, Žebrácké a Hostomické.

Litavka. v nejnovjší dob ponkud regulovaná, prorvavši sob
cestu pohoím BrdskS^m mezi Slonovcem a Holým vrchem, protéká

rozkošným, posud málo ocenn\''m údolím Jineck\'m, až mezi Ostrým

a Plešivcem vniká do kotliny Lochovické a u Libomyšle. prodravši

se pín\''m pásmem vrch vápencových, ovlažuje údolí Zdické a bere

se smrem severním, naež obrací se k vxchodu. pibravši k sob za

Zdici potok ervený.
ervený potok prýští se na severním úljoi 'loku u \rrlui Hej-

lovky a protéká údolí mezi dvma pásmy \rch, pín od hor

Temošenských vybíhajícími, okolo sícenin hradu \'aldeka k Xeežínu.

Malníku a Komárovu, kde spojiv se s Jalovým potokem, z údolí

Kváského vytékajícím, obrací se smrem severov\'chodním k Hoo-
vicm a pak okolo Kolo])ek. Praskoles. Stašova. Bahoryn. ke Zdicm.
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Mezi Baboryni a Zdici vnímá potok Stropnický, vytékající z údolí

prvního pásma vrch hor Krušných a obohacený vodstvem potoka
Mlýnského pod Toníkem.

Okres Hoovick\'' v rozmru 335'08 km'- s 3 msty. 2 msteky
a 36 všemi má 34.24,5 obyvatel, z nichž 75 evangelík (v Žebráce 17.

v Hostomicích II. ve Zdicích \5). 443 žid (v Hoovicích 75, v Žebráce

18. ve Všeradicích 26, v Osov 27, v Praskolesích ,3'>, v Lochovicích

18. v Hostomicích 67) a 53 Nmc (v Hoi^ovicích 18, v Tlusticích II).

Lesy pi^evládají ve tech skupinách : lesy Hoovické od vrchu Ostrého

až ke Kváni na celém severním úpatí hor Temošenskxxh, lesy Hosto-

mick na svahu Brd od Flešivce poínajíc až skoro k lesm blíže

Fot. M. Adier.

ZÁMEK V HOOVICÍCH.

Skalky Mníšecké položeným: tetí skupina severn Žebráku náleží

k lesm Kivoklátsk\'m. Úrodná role v kotlin Lochovické a Hosto-

mické, v údolí Zdickém a podél erveného potoku až ke Komárovu,

vehce se liší od chudých kamenitých políek na svazích íky Litavky

u Jinec a v údolí Kváském u sv. Dobrotivé. V Chodouni, Drozdov,
Hostomicích, Žebráce, Kotopekách a Zdicích zachovaly se ješt vtší

kmenové usedlosti rolnické. Krom zemdlství a s ním spojených

odvtví (cukrovárnictví. pivovárstvi a mlynáství) pstuje se prmysl
železásky', jemuž pi zhotovování železného a plechového kuchyského
náiní, cvokaství. pilnikáství a zámenictví jsou na podporu doly na

železnou rudu; jedny prastarého pvodu díve vydatné, nyní opuštné,

u Jedové anebo Ddové (kde se dolovalo kdysi i na rumlku) a hory

u Hoovic, pak nov otevené na severním úpatí Krušných Hor u Zdic.



z rozsáhlých les vyváži se hojnost divi stavchniho i k palix u. jakož

i pálené zde v miliich deveno uhlí.

Hustá si( okresních silnic probíhá i rozsáhlým Lihrn(ím lesním

a umožuje turistm shlédnouti krásné ])artie skrytých tišin, strání a údolí

jindy stží pístupných hvozd. Od Zdic skrze Žebrák k Cerhovicm
vede stará .íšská', nyní aerární silnice z Prahy do Plzn.

Bývalá dráha Západní (nyní sestátnná) prolíná od r. IH62 od

Zdic až k Cerhovicm na severní stran podle erveného potoka okns
v severní polovici, déhc skupinu Hoovickou od Žebrácké. \c Zdicích

oddluje se od ní traf Zdicko-Protivínská. vedená údolím Lílavkv

FARXl CHRÁM SV. JIUI

VE VELKÉ VÉSCE U HOOVIC.

k Píbrami, a v Lochovicich pipojuje se k ni místní dráha ze Zadní

Tebán; z Hoovic spojeny jsou huti Komárovské kolejí 2'6 km
dlouhou s nádražím Hoovickvm.

HOOVICE okresní msto, malebn na stráni pravého behu
erveného ])Otoka položené, má s osadou \''éskou a temi osamlými
mlýny ve .391 domech 3.575 obyv. Jest sídlem okresního hejtmanstx í

a ukres. školní rady pro okresy Hoovický a Berounský, okr. soudu, ber-

ního úadu, mšanské školy chlapecké i díví, zimní školy hospodáské

a kníž. Hanavského hosp. úadu. Malé neúhledné domky, po výtce

cvoka. lemují patu strán pi potoce, po níž dosti píkrými ulicemi
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vchází se na rozsáhlé námstí, nbklopenó zevšad namnoze jednopalro-

vými domy, mimo škohii liudovv a dm úední, po obou stranách

svahu položené. Uprosted námstí jest chrám nejsv. Trojice r. 1674

od Bernarda Hynka Boity z Martinic vystavný a naproti nmu, na

východní stran, klášter Františkánský, pvodn pro Theatiny urený
Na hlavním oltái umístn Mullerv obraz trnácti pomocník, z býva-

lého chrámku utraquistického na Dražovce sem r. 1744 penesený.

Na starém obecním dom znak pán Plichtu ze Žerotina upominal

na zakladatele msta. Na jeho míst vystavna byla r. I'>(»5 nová

vkusná radnice. Na v\''chodním cípu msta nalézají se oba zámky:

Fot. Aug. Oottfried

ROZVALINY HRADU VALDEKA.

starý hrad. dle místního podáni rodišt prý krále Jií z Podbrad,

jednopatrový-, s dvma kidly vybíhající do bývalého opevnného pod-

hradí se zasypanými nyní píkopy a náspem promnným v zahradu,

nyní z ásti obydlí sluh panských. Starobylý ráz jeho nejvíce pijio-

míná ást obrácená k severozápadu, nkteré staré dvée s kamennými

venýi (z XV stol.) a hluboké sklepy na severovýchodním kidle, kde

byla brána se tyhrannou vží a padacím mostem. Nový zámek,

z pedu i ze zadu krásným parkem obklopený, r. 1709 v barokním

slohu zbudovaný, s kopulí nad stední dvojpatrovou budovou a s jedno-

patrovými kídly, obsahuje ve stední ásti prostorný sál ozdobený

freskami dle dtskvch karton Mánesových, kdežto poboní hudební
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Fot."Aug. Gotlfried.

BRANÁ HRADU VALDEKA.
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salon obsahuje obrazy Klusiikovy z výjev Parcivala. Farní chrám
sv. Jiljí nad zámkem a mstem ve Velké Vésce, pvodní lo osad,
býval kdysi kostelcem. zpustl ale a na jeho zbytcích provedena r. 1687

nynjší baroková stavba.

Zmínky zasluhují ješt rozsáhlé budovy obou škol mesiánských,

])ak etné letohrádky u lesa a výletního místa Dražovky nad mstem,
u niž na blízkém šibeniním \rchu stojí pkná nová rozhledna.

PARTIE MEZI MRTNÍKEM A NEKEZÍNEM.

Pvodem Hoi^ovic byla toliko tvrz a nad ní ves \'éska s kostelcem,

vysazená snad od nejstarších držitel celého širokého zalesnného
okolí, pán Buzic. Ve XIV století byli majiteli pánové ze Žerotína,

ktei^í vysadili Hoovice za msto se 60 lány polí. Po bitv Blohorské
byly Hoovice zkonfiskovány Janu Litvínu z ían a prodány Eusebii

hrabnce z Martinic, jejíž net Tereza pinesla je vnem svému manželu
hrabti Janovi z Vrbna. Poslední z téhož rodu Dominik ])rodal r. 1852

veliké panství ve výme \2.028 ha, mezi nimiž 9.986 ha lesa, Bedichovi
Vilémovi kurlistovi Hesskému, jehož potomci, knížata Hanavská, je

posud drží. Msto utrplo mnoho astými požáry, r. 1540 (kdy shoelv
mstu památné listiny). 1624, 1634 a 1639 pi vpádu Švéd.
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Drobný prmysl cvokáský a zámcnický sice valn jjoklcsl. za

U) zavedena velkovToha ve dvou slévárnách na železo a ve smaltovn,
dále jsou tu dv sirkárny, parní pila a lruhl;irna. výroba brouskuv
a pivovár. Znaný j)rmysl a obchod podporován jest záložnou ob-

anskou (ol)rat 2\ mil. kor.l i hospod;iískou ( Til mil. kor. I a i)oji-

štovnou proti pádu dobytka.

\' i)irodn krásném údolí CervcncMio potoka jest \- lesním z;Uiši.

jihozápadn Hoovic, sicmina hradu \'aldeka. Skrze bvvalé a nyní

prázdné pedhradí, pes hluboký pikoj). \chází se gothickou branou
do pr\-niho hradního dvora, s nkdejší studní a konírnami. .\a severní

KOAUROV.

stran jsou zljytky moluitní' kulaté \že. .\a ji/ní slran jsou zbvtkv

b\'\alého paláce; nyní jest vše v ssutinách.

Hrad vystavný kol. r. 1250 dle vzoru nmeckého náležel pánm
Zajícm z Valdeka, vtvi rodu Buzic : nejznamenitjším z nich byl

Vžilém Zajíc z Valdeka, po smrti krále V4clíiva III obhájce ddiného
práva knžen z rodu Pemyslova a osvdený pítel i rádce králo\ ny

IClišky. Hrad zpustl již v X\' st. za Pesík z Komárova. Xa západ od

hradu pi silnici na pravém behu potoka jsou vesnice Xeežín
a Mrtník. pvodn Brt ní k. tato s farním chrámem Narození Matky Boží,

s mlýnem a s ložištm železné rudy v nedaleké Ddové hoe, na

levém pak behu tulí se ku protjší stráni malé vesniky, Malá
\'éska. Chaloupky a Pták o v.

KOMÁROV, ves se 160 domy (v pol. obci 183) a 1086 (v pol. obci

I22ÍÍ) ol)yv.. s hutmi prastarého pvodu, které pipomínají se listinn již
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ve XIII st., dkujíce roz\oj s\j dílem iLidnému bohaclví okolí dílem mo-
hutným hvozdm Brdským. Ve XIII st. již pipomíná se dCil Ddova hora.

o jehož objevu skrze jelena zlatoparožného a stíbrovlasého kmeta jedná
krásná místní povst. Za^'áclava 1\' již jmenují se vysoká pec Dýmák a

mezi Komárovém a Osekem a ti hamry, z nichž prýštilo povstné l)o-

hatství obou majitelv. Otíka a Pešíka z Komárova. Hamr jeden. z\aný
Xovv', byl pod nynjším pi^íbytkem editelovým, druhý v Oseku, tetí na
míst nynjšího mlýna u železného kíže na \"ystrkov. Ped bitvou

Fot. J. Svoboda.

STARÝ Z,\MEK \' KtJMÁKOVÉ.

Blohorskou držel hamry Komárovské Olta z Losu na '1'cholHizi. r. b)2l

pro úastenství v povstání popravený, naež pipadly hrabatm z .Mar-

tinic. V urbái Borovském z r. 1648 popisují se hamry Komárovské
takto: .. . . huti železné, totiž v\'Soká pec a dva hamry. Pi vysoké

peci v as}' pokojné každoron dlávaly se dva šmelce, kterýžto

každý šmelc trval rozdíln, nkdy 14. IH. 22 i 24 nedl.'" Moderního

zaízení dostalo se závodm Komárovským, když r. 1785 koupil panství

Hoovské Rudolf hrab z Vrbna. pán vysoce vzdlaný a pro práci tak

zaujatý, který neost\'chal se zaasté sám zástrou koženou se o])ásati

a jako pomocník kovásk}'- spolupracovati, aby tak dlníky vhodnému
spsobu obratnosti piuil, jeho editel Václav z Rosenbaumu postavil

mhohem vyšší vysoké pece a zavedl úsporu devnného uhlí. R. 1797
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(1(1 nepamt-ti trvající bratrsk pokladn dlnické doslalo se pevného

základu. Tehdy byly v Komárov 3 vysoké pece. 10 stan na železo

prutové, „cejnhamr". kde se kovávaly .cejny" pro kovái^e na hebíky,

pak hamry na paliky. 2 stany na vytahování železa, plecharský mlat

*a (Irátaský stan. R. 1824 a 183(1 sestaveno zde prvé duvadlo truhlí-

kové a zízena válcovna pro vyrábní plechu, v níž ve všem Rakousku
pu])rvé užito k vytápní kamenného uhlí. Hrab z \'rbna povznesl

i dolování na panství svém. od kteréž doby zásobují se železárny

Komárovské z dol: Ddovy hory. již v X\' st. proslulého. Terezie.

Petra a Pavla. Komorska. Hlavy spojené. \'elké Nadje, Sv. Petra.

Eisengrbnera, Hanzlíkova. Zuzany. Velkého Plešivce. Sv. Augusty.

Podlužské hory. Ostrého. Karoliny. Karla. Barbory. Prokopa. Eugenif»

a .Marie, k nimž od r. 1755 dlužno poítati i kamennouhelný dl .na

šlilri" mezi Zdici a Cerhovici. Kurfurst Hesský Bedich \'ilém 1 za-

ložil r. 1857 válcovnu r. Ii5» teli vysokou pec na vytápní koaksy.

r. 1865 zahájena výroba náprav pro vozy železnin, novjší pak dobou

pibyly ti slévárny (jedna z nové válcovny), výrobna ocelových kulí

dlov\''ch. místnost k i)ehlížení kulí tchto, ústední istírna výrobk
litinov5'ch a tžná vž. Pro dlnictvo zbudovány 23 domky se zahrád-

kami, pro pespolní noclehárna, pro dorost dlnický zízena poxinná

škola odborná.

PEPOVA HORfl

DUL DDOVA HORA U NEREZIN.\.

(Dle starého vyobrazení kreslil Ant. Aksamit.)
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\'.miri;k slévárny v komarone.
Fot. M Adier.

Níže Hoovic jest na lémže položeni ves Ti-hava (pCiv. MLiha\a).

kdež na míst bývalé tvrze na ostrvku \- rybníku jest kaplika sv. Jana.

Okolo jsou zachovány dosud mocné \aly. Niže I' ra s k o 1 esy. \'es se

\5(> (v pol. obci 2'AO) dumy a VJU (v pol. obci \.'A19) obyv. a zboží kapi-

tulního dkanství Karlštejnského o výme 307 /ja, so zámekem, jenž

jest obvyklým sídlem eeného dkana, s farním chrámem sv. Mikuláše

z r. 1714. kostelíkem s\-. Prokopa, farním za dob pedhusitských. ])rV

vvstavného na památku \ykoi)aného z\onu knížetem Oldichem, nyní

NA KOLOŠNÍKU VYSOKÉ PI-XE V KOMÁRO\'É.
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V zmnné podob, kdežto ^von |)i"cnesen k nynjšímu farnímu chrámu,
se synagogou, temi mlýny, pilou, výrobou zlatolištv a rám, s osa-

mlým popi. dvorem Tobolkou. Praskolesy byly darovánv pánv
z \'aldeka klášteru sv. Dobrotivé, Karel IV daroval je kapitule Karl-

štejnské. Dále k východu zdvíhá se zalesnný piki^e k západu
se sklánjící vrch O tmíc, nesprávn Otmiky. se starým hradištm
u \esnice téhož jména pod ním se rozkládající, kdežto ves S t á š o v

r(i/ložcna jest na západním svahu téhož pnného pásma vápencových
pahork, .\aproti k severu jest

Fot M. Adier. ^.p^^ Havorvn. kde aerární

silnice zaíná vystupovali na

severní pínou planinu, mezi

Praskolesy a Ž(>brákem i)olo-

ženou.
\' údolí Litavky jest ve>

Cen kov. malebn na stráni

rozložená, s krásnou no\ou
školní budovou a nkolika Vil-

iami Pražanv. Staré železné

hamry, pohánné vodní silou.

|)í"emnny byly ve filiálku mo-

derní, nov vystavené továrny.

Za stanicí dráhy Protivínské roz-

kládá se \eliká a zámožná ve:~

j ince se 1IH (v pol. obci I7}ii

domy a íiH7(\pol. obci ].'A:U'>)

oby\. Ped r. 1750 nestaila

tehdejšímu mijiteli I">antiškovi

\ ratislavovi z .Mitrovic k oin-

vání stará pohodlná tvrz s jede-

nácti obytnými svtnicemi, ko-

morou, sklepy a lázni, i dal

na míst jejím vystavti nád-

herný zámek ve slohu barokovém, s \elikým sálem, ozdobeným
bohatou stukatérskou jiraci a s kaplí sv. Josefa, veškero pak okolí

promnil v rozkošný iKuk. ozdobený- vodotrysky a množstvím mylho-

logickS'ch soch. Po prodeji panství r. U!(V) líudolfovi hrabti z \'rbna

zámek spustí, až po r. IH.S2. když i jinecké železárny byly zrušeny,

vysoká pec ])romnna v pilu a zámek v pivovár, jehož varnou stal se

veliký druhdy sál. Naproti na*nevysokém pahrbku jest farní chrám
sv. Mikuláše v barokním slohu I72H na místo starého gothického znova
postavený. Náhrobní kameny a pískovcové gothické sanktuarium. za-

zdné nyní \- sakristii, jsou jedinými pam;ilkami ze starého chrámu.

\YS0K.4 PEC \' KOMARílVE.



MECHANICKÁ DÍLNA \' KOMÁROVÉ.
F..t. M Adier.

Xudulécilelskv ústax' Dra. Mosra jest mnohoslibným zarátkem
novrho lázeského místa, odkudž lze po pkných silnicích a stezkách,

vyznaených turistickým klubem,, podnikati etné výlety do rozsáhlých

a všestrannou krásou pírody oplývajících hvozd Brdských.
Níže nad Lítavkou. tam kde \ytéká mezi Plešivcem a ( )strvm

z malebného údolí Jineckého. jsou

LOCHOVICE, msto s 2()íi (
\-

i)()l. obci 262) dom a I.44ÍÍ (v pol.

obci i.i2íi) oby\-.. tu kile u papírny \- tak zvané Oboe nalézá se jedna
z nejkrásnjších krajinek Brdskho pohoí, údolíko sv. Jakubské.

Fcil .M. Adler

PALICI PECE VE S.MALTO\'N V K0^L4R0VÉ.
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Ule povsti i Kosmovi známé usídlil zúv r. lo.íó Hiclislav kníže

zajaté polské Cideany. Staré Hradišt na Plešivci a bronzové archaeo-

logické zbytky nalezené v údolí Jineckém poukazuji sice. že v staro-

vku krajina ta byla obydlena. Též starý zvon Stanislav v kostele

Lochovickém zdá se poukazovati, že tehdejší obyvatelé Lochovic

zvonem tím uctíti chtli památku slavného Polského biskupa a mued-
níka. Zaátkem XIV století náležely Lochovice panu \'ilémovi Zajíci

z Valdeka. V XVI st. poaly zkvétati a obdržely 1574 právo mstské.
Vdova Mikuláše Valtra z Valtrsperka paní Polena z Michelsdorfu

odkázala je druhému svému manželu Krištofovi \"ratisia\o\i z Milrovic,

v jehož rod zstaly až do r. 1754; utrpvše nemalé škody za \álky

hudební sbor železáren K0MAR0\'SKYCH
s estnou dlnickou setninou.

ticetileté, pešly |)ak prodejem na Václava Kazimíra hrabte Netolic-

kého z Eisenberka. Nyní drží velkostatek zdejší o výme >ill7/fl .Mo-

ravan Josef Vykoukal. Zámecké kulaté vže poukazují na prastarý |)uv()d

tvrze, obehnané náspy a opevnné píkopy. .Místnosti zámecké ])ro-

najimaji se nyní na letní byty.

Proti zámku jest neveliký chrám s\-. Ondeje s mohutnou, ale

nízkou tyhrannou vží. dosti úhledný, pvodn gothickx'. r. 164íi

pestavný a ve vzorné istot chovaný. Památný kamenný i)raný

díve u chrámu postavený nalézá se nyní v zemském musei. Z pr-
myslových závod vyniká nyní. po shoení prádelny, továrna na papír

a lepenku, se znaným vývozem obálek na dopisy do daleké ciziny,

mlýn s pilou. pi\-ovár a cihrlna. .\a západ asi '4 hodiny od msta
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V pékném píném údolí jsou bývalé lázn, po požáru r. 1881 vysta-

vné, kteréž slibovaly nkdy utšený rozkvt v budoucnosti. Majolikov\^

obraz Matky Boži nalezený v XVII století ve studánce zavšen jest

v kapli nad obrazem oltánim. V Lib o my šle, vsi pod Vvšebožskými
vápencovitými stránmi ležící, zdvihá se do výše 14 m pahorek ho-

molovitý umle navežený. Hrádek zvaný, bývalé to staré hradišt,

okrouhlé, malé, podobné Hradišti na vrchu Ostrém u Lochovic, na
nmž r. 1698 vystavl Bernard Jií Vratislav z Mitrovic malou zdnou
kapliku sv. Jií, zrušenou roku 1787. V tchto místech vymlela sob
cestu Lítavka, spojivši se s potokem Chumavou, podél zámožné a

výstavné vsi Chodoun nad homolovitými pahorky Studen\'m
a Smutným a vniká tudy do údolí Zdického.

Fot. V, Veselý.

okolí chrámu sv. PElkA
v HOSTOMICÍCH.

ZDICE (drive Bílý Kostel zvané), msteko s 235 (v pol. obci

274) domy a s 2.124 (v pol. obci 2.356) obyv. Cukrovar u rozšíeného

nádraží, slévárna a továrna na stroje jsou známkami ilého ruchu

obchodního a prmyslového, podporovaného obanskou záložnou.

Chrám Narození Matky Boží z XVJII st. byl prý vystavn na míst
chrámu staršího, dle vzoru kteréhosi chrámu ímského. V^ novjší

dob vznikla zde modlitebna evangelická se stanici kazatelskou.

Djiny msteka úzce spojeny jsou s djinami panství Karlštejn-

ského. Tonického a Králodvorského, k nimž b3'ly Zdice postoupn
pipojeny. Bitvou u Zdic rozhodla se r. 1190 domácí válka mezi dvma
Pemyslovci. Jindichem Betislavem a Otakarem I. ve prospch
onoho, jemuž dopomohlo nekrva\é vítzství zradou získané k vlád.
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HOSTOMICE, díve též HOSTOMNICE, král. kom. msto pi potoku

Chumav na samém úpatí Hebenu Brdských pi horském sedle me^i

Plešivcem a Studeným se 362 domy a 2.399 obyv.. vysazené za msto
na poátku XIV stol. skrze Viléma Zajíce z Valdeka. stávalo díve

,v starveh mstech" na jiném míst blíže nynjší vesnice Skípl, více

ve stedu vlnité kotliny mezi Hebeny a Housinou.

Hvnek Berka z Uubé r. 1343 obnovil msteku stará práva ztra-

cená asi v nepokojných dobách vlády Jana Lucemburského. Od r. 1406

bylo majetkem král. komory. Rudolf II propustil jemu živnost vaení

piva. Karel VI pov\'šil je za msto. Obec drží velkostatek o výme

Fot. Otto Wiesenberger.

XA.MliSri S DEK. CliííAMEM SW VAVINCE
V ŽEBR.4CE.

331 ha. Nynjší chrám, velice prostranný se štíhlou vží. zasvcený

Stolici sv. Petra, vystavn byl po vyhoení starého r. 1836. Památným

jest v nm obraz Kristv od Brandia. V krásné nové budov školní

umístny jsou vedle školy obecné a prmyslové pokraovací dv
trojtídní mštanské školy pro chlapce a dívky. Jest zde dále chudo-

binec, vystavný nákladem 15.000 K z odkaz 40.000 K Frant. Slavíka,

mistra bednáského na Smíchové, a Karla Slavika, méšfana v Hosto-

micích. Hostomice mají synagogu a jsou sídlem náboženské obce

židovské. Z prmyslových závod jsou zde dv kruhové cihelny a

pivovár. Drobn\' prmysl cvokaský klesá, za to ale vzmáhá se šití

rukavic, podporováno jsouc živnostenskou a obanskou záložnou.

Okolí Hostomic ve mnohém ohledu zajímavé osazeno bylo

hust již za dob slarodávn\'ch. Svdí o tom etné b\-valé tvrze, staré
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chrámy a mnohá nadáni statky, uinná jednotlivým náboženským
ádm. Tak bývala tvrz v Bezddicích; v Neumételích. pipo-

mínaných již v povsti o Horymirovi. jehož kon, povstného Semíka,

domnélx' náhrobek se tam v kameni ped chrámem ukazuje, byly

dokonce ti tvrze a sice na vrchu Košíku, na Starém zámku a západn
odtud na \'yšebohách nad Libomyšlí. Dále bývaly tvrze ve Skípli,
Osov, v Chrastin u Lažovic (Hlažovic) a v dolním díle vsi

Všeradic. Prastarý jest farní chrám Narození Matky Boží v Bezd-
dicích. na jehož stái poukazuje i stavba mohutné vže. Na vrcholku

Fot. Olto Wiesenberger.

HRAD ZEBRAK.
S TONÍKEM V POZADÍ.

hory Košíka stávala stará kaple se hbitovem, odkud lid místu tomu

posud íká ^krchov". Ve Skípli byl starý chrám sv. Jana, vystavený

mnichy kláštera na Ostrov. Nynjší chrám sv. Judy Tadeáše vystavn
byl ve slohu barokním r. ^794. Chrámy ve V šeradicích a Neumé-
telích. pvodn gothické. byly již ve XIV st. farní. Ve Skípli mli
statky klášter Ostrovský, chrám sv. \'ita na hrad Pražském a arci-

biskupství Pražské. Bezddice náleží dosud k dkanství Karlštejnskému.

Po válce ticetileté zceleny byly jednotlivé statky ve dv veliká

panství. Osovské, náležící rodin hrabat z Kounic, kteí vystavli

v 1. 1728—1737 v Osov krásn}' barokní zámek a farní chrám sv. Jana
Ktitele, a Lochovické. majetek hrabat Vratislav z Mitrovic. V ny-
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nójší dob náleží panství Usovsk ve v\'mre 2.642 ha knížeti Karlu

ze Schwarzenberka. který má v Osové cukrovar. Milosrdné sestry

mají v Osov mateskou a pracovní školu. \' Xeumtelích jest cihelna

a továrna na zužitkování ovoce.

Severní ást okresu Hoovického, v oblasti potok Mlýnského
a Strupínského, náleží k horstvu Krušných hor a lesní hvozdy k panství

Kivoklátskému. Xa planince mezi posledním výbžkem lírd a Hor
Krušných leží lázeské msteko

Fot. Aug. Goltíried.

POD ŽEBRÁKEM A TONÍKEM.

CERHOVICE v;e 186 domy a I.I2'> oby v. Jsou tam dva pivováry,

obanská záložna a železité lázn, na blízku pak lomy výteného
pískovce. Cerhovice. povýšené 1516 od krále \'ladislava za msteko,
mly již 1275 právo trhové. Chrám sv. .Martina býval již za dob ped-
husitských farním. A' Cerhovicich má býti zízen okresní sirotinec,

na pozemku darovaném manželi Cislerov\'mi. Znaný jest místní pr-
mysl, soustedujíci se v továrnách na strojená hnojiva a výrobky
luební i na tresí polévkovou, pak ve v\rob devných obruí jiro

továrny, hospodáských stroj, náhrobk, pilník, vah. žehliek a ez-
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bárských výrobk. Po pimoárné aerárni silnici od Cerhovic jde cesta,

mezi níž a Hoovici jsou Tlu štice s dvma sirkárnami, k

ŽEBRÁKU, útulnému král. kom. mstu se 18;j domy a 1.628 obyv..

na výšin, králem Václavem l\ roku 1396 za msto povýšenému,
s hezk\-m námstím, uprosted nhož nalézá se dkanský chrám sv.

Vavince (novjšího pvodu) s krásným oltáním obrazem sv. Karla

Borrom.. s ilým prmyslem koželužským, mydláským, s továrnou

na stroje a slévárnou, s obansko-živnostenskou záložnou a ilým
spolkovým životem; mstu toliko nedostává se potebného spojení se

Západní drahou alespo tratí podružnou.

Návrší severozápadn od msta ležící, _ Kraví Hrkou" zvané,

nad star\'-m hbitovem, jehož bránu zdobí letopoet 1613, b\'^valo kdysi

pohanským obtištm. V djinách národního probuzení našeho proslul

Žebrák jako kolébka tí úctyhodných buditel, Seb. Hnvkovského.
Vojtcha a Jana Nejedlých. tvrt hodiny od msta Žebráka vzdálen

jest sícený hrad téhož jména, zbudovaný na ostrém skalnatém he-
beni drobového slepence v utšené kotlince, pod Zámeckou horou

a Kraví Hrkou, obklopen jsa ze všech stran rybníky mimo stranu

východní, kdež byl pistup po hrázi a most. Byl to hrad pevný,

ale úzký a tsný s dvojím palácem, opevnnS' hradbami a dvma
vžemi, jichž mohutné trosky odolávají posud zubu asu. Patil v nej-

starší dob jedné vtvi Buzic, byl však vymnn r. 1336 za Zbyka Za-

jíce ze Žebráka za menší avšak výnosnjší panství Budyské a náležel

od té doby komoe královské. Zde zemel Karlu I\' nejstarší dvoulel\-

teprv syn jeho Václav, naež se císa od té doby hradu vyh\'bal; za

to astji zde pebýval syn jeho A'áclav lY. jemuž však pobvt na

tsném, hrad byl konen tak nepohodlným, že vystavl na blízké

hoe Zámecké nový hrad

TONÍK (1401). jehož mohutné síceniny dodnes každému impo-

nují. Vše, co zde posud zachováno, svdí o královské nádhee tehdáž

obvyklé: ob brány, z nichž východní jest zazdna, silné zdi stílnami

opatené, posud zachovalá kaple sv. Bartolomje, královské pokoje

s krásnými okny a krby, podzemní konírny na 150 koni, |3tihranná

královská zahrada.

Po smrti krále Václava byly odvezeny odtud nahromadné po-

klady bratrem jeho Sigmundem a hrad byl nkolikráte po sob roz-

liným pánm zastavován, až vykoupil jej Jií z Podbrad. Od r. 1595

zstaly oba hrady v držení královské komory, která zboží jejich spo-

jila s panstvím Zbirozským. Za války ticetileté byl ješt hrad lidu

okolnímu útoištm. Síceniny opateny byly kol r. 1722 hrabtem
Hartmannem, správcem komorních panství, šindelovou stechou. \'e

vsi Toniku jest kaple sv. Bartolomje, mlýn a pila.



Fot. Auí;. Gotlfried.

CAST HRADU TOCNIKA S VÝCHODNÍ BRANOU.
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Fot. Aug. Gottfrii-d.

POD KAPLÍ SV. BARTOLOMJE NA TONlKU.



— 2lh -

Krásná vvhlidka naskyluje se s píkrého vrchu, [jromnného
v tešový sad. K severozápadu vábí pohled do úlulné lesní kotliny

Bzovské, k severu na hbet zalesnných vrch s kostelíkem sv. Jana

na \'elizi. pod Zámeckou horou prohýbá se líbezné údolí potoka Stru-

pínského a k jihu otvírá se panoráma celého tém okresu Hoovického

až ke vzdáleným hebenm hor Brdských a Temošenských.

Dr. Vincenc Oehm.

XVI. OKRES BEROUNSKÝ.

Okres tento, vesms hornatý, poítá se horopisn k Brdm,
geologicky k litvaru silurskému, zastoupenému na levém behu Be-

rounky pásmem Rokycanským s pískovci Krušnohorskými, pásmem
Drábovským, jdoucím od Lodnic dvojím pruhem k Berounu, pásmem
Trubínským od Lodnic k \'ráži. na pravém behu pásmem Drábovským
mezi Mníškem a evnici, pásmem Zahoansk\''m na levém behu
Litavky. pásmem šedých bidlic KraIodvorsk\'ch a kemenitých pískovc
Kosovských. pásmem Chuchelským od Man ke Konéprusm. pásmem
ernošedého vápence Budanského. pásmem bílého vápence Man-
ského a Konpruského u Tetina a Suchomast. pásmem Hluboepským
peckoxitého vápence u Karlštejna a Srbska.

Také Brda rozdlena jsou Berounkou ve dv hlavni skupiny. Na
levém behu srázn z údolí jejího vyrstá lesnatx' Plešivec H\'skov-
ský (458 m). s nímž na východ souvisí pásmo Veselské (399 m).

Pokraováním východním jsou Herinky, rozdlené v Berounské a

Svatojanské. Podél potoka Lodnického postupují a velekrásné

údolí obklopují skály .Svatojanské, namnoze lesnaté a skalou sv.

Ivana vrcholící; severnji strmí lesnatá Boubovka (422 m). Jiho-

v\'chodn zdvihá se skupina Karlštejnská s Knží horou (421 m)
a Haknovcem (416 /n). Severovýchodní ást okresu vypluje ploská

planina Vysokooujezdská. svažující se znenáhla do okres sou-

sedních.

Na pravém behu Berounky, podél hranice okresu Kivoklátského,

vypíná se lesnaté pásmo Drábovské s Ddem (492/«). na jehož

jižním, výslunném svahu za novjších dob zakládají se etné \inice.

Severní ást jest skupina Brdatecká s dvojvrcholným Ostrým (376/n).

zakonená krásnj-m lesním údolím téhož jména, nyní oživujícím se

letní dobou obecenstvem velkomstským. Na pravém behu Litavky

rozkládá se vysoina Tmaská s nejvyšším bodem horou Kouko-



ovou (470 m). Xa jihu pechází vysoina lato v planinu Sucho-

mastskou. u Boku 417 w zvýšenou, podél pravého behu potoka

Suchomastského vypíná se pásmo Jarovské s Košovém a pokrao-

vání jeho pásmo Tetinské s Dámilem nebo Dámlem (394/72),

srázn do Berounky spadající. Jižn Tetína vypínají se lesy Kodské,

dvojí roklí. Císaskou a Kodskou. rozryté. V Kodské rokli jest pa-

mátná jeskyn Capouk. Dále k východu podél Berounky srázné

skály Korenské lemují lesnatou vysoinu, nad níž tyí se Strážišt

do výše 473 m. K jihu sklání se skály tyto mírn do požehnaného

-* WH- __..!«
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BKROUN.

Údolí Manského. Mezi Dámilem a Litavkou rozkládá se rozsochatý

Koledník s jihozápadním pokraováním Zlatx^m Konm (466 m)

v pásm Konpruském. Xa západním výbžku Zlatého Kon, Ko-

týzem zvaném, jest jeskyn ^'e vratech. V nejjižnjší ásti okresu

vypíná se vysoina Lileská s Mramorem (466 m).

Hlavní eka okresu Berounka vstupuje mezi Xovou a Starou

Hutí na pdu okresu a spolu do pánve silurské i plyne úzkým údolím

se sráznými stránmi, toliko u Berouna se rozšiujícím. Berounka

u Berouna dlí se ve ti ramena, jichž jedno spojuje se s Litavkou

a tak stává se bezdkou píinou velice škodných zátop íky této.

Od Berouna pod Tetínem ke Karlštejnu a evnicfím vine se eka
úzkou rozsedlinou s namnoze sráznými, skalnatými behy. Lítavka
pichází z okresu Hoovického pod Zdici a vnímá na levém behu



erven \' potok u Králova Dvora a potok Zahoanský. na

pravém behu potok Suchomastskx"', protékající krásnxrn údolím
Litohla vsk5'm. U Srbska vlévá se do Berounky potok Kodský.
picházející z rokle soujmenné, v Zadní Tebani vodný potok Le-
ský nebo Svinask}'. nahoe i Vodicí zvanS', zesilující se na levém
behu potokem Bleským. Z levé strany vnímá Berounka potok
H\'sko vsk\'', pod Hostínem Kaák nebo potok Lodénickv,
vinoucí se krásn\'m skalným údolím sv. Ivana, a pod Karlštejnem

potok Budanskv.
Plodinami jest okres Berounsky dosti bohat. Z nerost láme se

vápenec u Konéprus. Tmané. Málkova. Srbska a Korná, ervenx-

mramor u Tetina a Suchomast. ern\'' v Suchomastech a Telín. zeleno-

kam a jíl u Berouna. Pes hornatý útvar daí se všeho druhu obilí, cukrovka,

mák i rostliny picni. Severozápadní ást okresu, ást na levém behu
Berounky avšak i znané plochy uvnit pokrývají lesy. hlavn držené

k velkostatkm Berounskému, Karlštejnskému a Svatojanskému. Na
výslunných polohách znova vzkvétají vinohrady, zvlášt na Knží hoe
u Lodnice a Pavla. Lorenzova, Borovanská i Proškova vinice u Be-
rouna. Na Liteilsku. Tmasku a Karlštejnsku prospívá chov kostva.
Bohactví nerostné podporuje prmysl, zvlášt železáský a vápenický',

a živnosti emeslné. Obchod hlavn zabývá se vývozem obilí, díví,

vápna a výrobk prmyslových. Okresem prostupuje aerární silnice

Pražsko-Plzeská nebo íšská, nkdy nejhlunjší obchodní cesta

z Prahy do Rezna. Augšpurka a Xorimberka. fc níž druží se hojné
silnice okresní. Údolím Berounky a od Berouna Lítavky vedena po-

státnná nyní Západní dráha, k níž pipojuji se v Beroun traf státních

drah Berounsko-Dušnická. spojující eskou dráhu západní s Pražsko-
Duchcovskou. a dráha Rakovnicko-Protivinská ástkou trati Berounsko-
Rakovnické. Ze Zadní Teban vede místní dráha do Lochovic. kdež
spojuje se s hlavní tratí dráhy Rakovnicko-Protivínské. Obchodu na-
pomáhají Úvrní ústav a okresní hospodáská záložna v Beroun.
Veškeren okres ítá na ploše 234 km" a ve 38 politických obcích
32.450 obyv.. mezi nimi 144 evangelík (v Beroun 28. ve Svaté 29.

v Litni 12, ve Dvoe Králov 11), 543 žid (v Beroun 293. ve Dvoe
Králov 20, v Litni 29, v Suchomastech 20. ve Svinaích 14. v Moin
32) a .308 Nmc (v Beroun 175. ve Dvoe Králov 78).

BEROUN, král. a díve i krajské msto v nížin vrchy lesna-

tými obklopené na pravém behu eky Berounky, tam kde se do ní

Lítavka vlévá, skládá se z vnitního msta, "díve hradbami obklí-
eného s 209 d. a 3.087 obyv.. z Plzeiíského pedmstí se 301 d
a 4.682 obyv. a ze Závodí nebo Pražského pedmstí se 169 d.

a 1.924 obyv., celkem se 679 d. (r. 1907 773) a 9.693 obvv. (se
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365 muži vojska) r. 1W0. r. 1907 asi 11.000 obyv. Pedmstí Hrní-
ské a Rybáské, díve rozeznávaná, splynula s pedmstím Plze-
ským, nkdejší vsi Petro vice a Nižtice s pedmstím Pražským.
Beroun jest sídlem okresního soudu, berního úadu, velitelství pšího
pluku a doplovacího okresu . 88 s voj. nemocnicí, velikými novými
kasárnami a stelnicí, evang. fil. obce. náboženské obce židovské,

mšfanské školy chlapecké i díví, veejné školy hudební, založené

r. 1825, zimní školy rolnické, musea, veejné ítárny; za let tchto
jedná se již i o zízení vyšší školy reálné. Když r. 1714 spojeny

staré kraje Podbrdský a Vltavský v kraj jediný, stal se Beroun jeho

hlavním mstem, dle nhož kraj až do r. 1850 Berounským zván,

Fot. Dr Em. Wiesenberger.

ZBYTKY MSTSKÝCH HRADEB
V BEROUN.

jakkoli krom 1. 1787 až 1791, za nichž krajsk\' úad byl sídlem v Be-

roun, dala se správa kraje z Menšího msta Pražského.

Pvodem jest Beroun sídlem dávným pi brodu na hluné ob-

chodní cest z Prahy k Reznu a Norimberku : na levém behu Berounky
pipomíná se již r. 1088 ves Brod, na pravém pak Podolí. R. 1260

vysadil král Otakar II Brod za ves trhovou a uvedl do ní osadníky

nmecké, kteí zvali ji nmecky Bern, latinsky Verona, odtud pak

eské Berún, Beroun. Již však za bouí po smrti Otakarov nová

osada zpustla a Václav II pinucen znova do ní uvésti obyvatelstvo

nmecké i eské, s výslovným prohlášením, že Nmci i eši mli b\'ti

práv mstských stejnou mrou úastni. R. 1295 bylo již osazení do-

konáno, nové král. msto Beroun uinno sídlem cúdy a krajské správy

Podbrdské; mšané bvli rozdleni dle národnosti na tvrt eskou
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žena v Beroun residence Piarist, kteí pi ní oteveli hlavní školu

a po nkterý as vyuovali i ve školách latinských. Za novjších dob

trpl Beroun velice zátopami obou ek. zvlášt 23 kvtna 1872, když

však r. 1862 zbudována dráha Západní, rozvinul se utšený ruch pr-

myslový i obchodní, zvlášt na Plzeském pedmstí, které také nej-

více vzrstá (v r. I<X)0 až 1907 o 53 dom), a tak vyvážena zkáza

starodávných místních emesel, soukenictví, punocháství, tkalcovství

a dílem i hrníství. takže msto, které ítalo r. 1843 2.859 obyv., nyní

již dostupuje potu ll.tKMJ obyv. a stále ješt vzrstá.

Stedem msta zstává stále msto vnitní, nkdy hrazené, ehož

znané zbytky podnes jsou zachovány, zvlášt ob vžovaté brány.

Fot. Dr. Em. Wiesenberger.

N.4MÉSTI \' BEROUNE
po \'VR(_)NÍM TRHU.

Plzeská a Pražská, jimiž vedou hlavní ulice na veliké obdélníkové

námstí s domy namnoze starobylými, rozsáhlé zbytky zdi hradebních

a etné tverhranné bašty. Jihozápadní cíp rozšiuje se a tu stojí

dkanský chrám sv. Jakuba Vtšího s pvodním gothickým knžištm.

s lodmi v ranném slohu renaissanním z r. 1541—15-17 a s mohutnou

ale pomrn nízkou vží. Znám jest krásný souzvuk zvon zdejších.

Xa námstí jest starobylá radnice s vžkou na štít, v severovýchodním

rohu vnitního msta býval za dob pedhusitských klášter Dominikán-

ský s chrámem Matky Boží. Pedmstí Plzeské rozkládá se na levém

behu íky Lítavky, po obou stranách aerární silnice Pražsko-Plzeské.

Ze starších staveb vyniká hbitovní chrám Zvstováni Matky Boží.



ÁST NÁMSTÍ V BEROUNE
S PLZESKOU BRANOU.

Fot. Dr. Em. Wiesenberger,

založený r. I.S20vpozd-

n yolliickóm slohu a

roku 1744 |)stavn\'.
\' h\-\-. residenci Pia-

rislijv byly až do

r. 1870 nkteré tídy

školní, pozdji tam uby-

továno \ojsko . nyní

l)ak sta\i se na míst
jejím nová dvoupatrová

budova školní. - Za
dob nových vznikly na
tomto pi^edmstí dv ná-

kladné a úpravné školy,

veliká pi^ádelna a ka-

sárny. — Xa pravém
behu Lítavky. již pepíná úpravný mstek, jest nádraží s dílnami

a veliký cukrovar, vedle nhož a tkalcovny i prádelny, l(X)0 dlník
zamstnávající, prmysl zastoupen jest pivovárem, dvma továrnami

na cement akciové spolenosti pro vyrábní vápna a cementu v Praze,

temi mlýny na Berounce a jedním pi Lítavce, dvma vápenkami,

dvma parními pilami, parketárnou. dvma kruhovými pecemi na vv-

rohky cihláské, dlnickou pekárnou, výrobou vody sodové, velko-

závodem a nkterými dílnami koželužskými. Xa levém behu Berounky
rozkládá se pedmstí Pražské, spojené s mstem kamenným mostem
z r. 1840, od r. 184.5 však místo kamenného svršku Izv a mostnice jsou

devné. Obec Berounská jest majitelem xelkostatku deskového
o výmre 921 ha.

X- , . 1 • u Fot. -\nt. Rázek.Xa levém behu
Berounky, na \ýšin • ^ .j'

pod lesnat\-m Plešivcem
a nad tsn\-m údolím

eky. rozkládá se ves

H \' s k o v , pvodn
Heskov, dle Hes-
k o v a nkdy h a m r u

nebo huti. nyní ves

se 189 (\- pol. ol)ci se

234) d. a 1.790 (v pol.

obci se 2.10,'!) ohyw
Hýskov. k nmuž po-

pisují se Stará hut ÁST NÁMSTÍ V BEROUN
a K d v i n a ( nvni S PR.AŽSKOU BR.ANOU.



ZdejtMna) byl až do r. 1597 pisluštnstvim purkrabství KarlštejnsUc-ho.

naež se svolením stav pipojen ke Kivoklátu, ale od r. 162 náležel

opt ke Karlštejnu. Nyní jsou v obci dva mlýny, na blízku pak ložiska

železné rudy a kamenného uhlí. Naproti na pravém behu jest Huf
Stará, rozložená na úpatí vršku, kostelíkem Matky Boží zdobeného, od

nhož pkná vyhlídka; Stará Hu( má veliké železárny o 4 pudlovnách.

() svaovnách, s válcovnou na železa plochá a kulatá, na obrue, kolejnice

a hídele. Veškery tyto závody jsou majetkem tak zvané „eské'
montanni spolenosti, která zde uprosted od vk eského kraje vede

Fot. Dr. Em. Wiesenber^er.

PAKTIL Z A\LY.\SK1- STKoriIY V BEROUN.

si výhradn nmeckv, netrpíc nikdež eského oznaení, ba ani ne na

domcích svvch dlník, pro nž zízena závodní nemocnice. Níže jest

osamlý dvr Pták. majetek A. Vyskoilové o \51 ha výmry.

Levv beh Lítavky lemují výšiny lesnaté, v jichž zákoutí ukrývají

se vsi ernín, nkdy sídlo polských Hedan, Betislavem I do ech
pevedených, Svatá, kdež byly v XVI st. doly na železnou rudu,

Trubín a Trubská. Opodál eky. pi silnici Plzeské, jsou položeny

Podaply, nvní lidov Poaply. ves s barokním chrámem Narození

Matky Boží, pvodn devným, r. 1733 v nynjší spsob pestavo-

vaným. Nedaleko Králv dvr, nkdy slavný lovecký hrádek král

eských na popraží hvozdu Kivoklátského, na nmž za lovecké krato-

chvíle odehrávaly se zaasté vážné události v djinách. Zde zemel

r. 1253 král Vácíav I po delším pobytu, náruživému lovu vnovaném.
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zde 8 kvtna 1394 král Václav IV s nehojným prvodem odpoíval,

vraceje se ze Žebráka do Prahy, i byl tu pepaden, nic netuše, strýcem

svým markrabím Joštem a odbojnými pány eskými. Když pijal je

ochotn ve slyšení, za nž pokrytecky žádali, tu pan Jindich z Rožm-
berka jménem pítomných píke posuzoval jeho dosavadní vládu

a nabízel služby své i svj^ch pátel. Král pohnván jsa smlostí ení-
kovou, hrozil pokutami, ale tu již panský lid naplnil dvr, odzbrojil

družinu královskou a král sám vezen pod silnou stráží do Prahy. Ješt
r. 1397 pebýval zde král. netuše ani, že práv popravováni byli na

nedalekém Karlštejn pední jeho milci. Odtud pestala záliba králova

na myslivosti zdejší i zapsal r. 1412 Václav IV Králv dvr purkrabí

Karlštejnskému Zdeslavu Tluksovi. R. 1,S85 zbudoval Jan starší z Lob-

kovic zámek, kter\' v XVII st. býval sídlem hejtman král. panství

Tonického. V XV st. byly zde již hamry a huti, proež Králv dvr
postoupen hornímu aeráru, od nhož r. 1860 koupil deskové panství

zdejší o v5'me 892 ha kníže Egon Fiirstenberk a zavázal je svazkem
svenským. Dnes jest Králv dvr s Karlovou Hutí. Popovici
a Kížatkou osadou se 108 (v pol. obci se 201) d. a 1.522 (v pol.

obci se 2.541 ) obyv.. s knížecím zámkem, jehož nejstarší ástí jest

kidlo severozápadní s kopulovitou vží. továrnou na cement, železnými

hutmi Karlovou a Emilovou, závodní nemocnicí, vápenicemi a mlýnem
Litohlavským.

V kotlince. opodál pra\'ého behu Lítavky, starobylá ves Lounín
s rustikálním velkostatkem ]. Wilda o 80^0 vv^mry. Opodál Tman.
ves a velkostatek deskový, majetek Edvarda a Rudolfa Nolv o vý-

me 741 ha. se zámkem, v nmž kaple Matky Boží, farním chrámem
sv. Jií pi silnici opodál, pivovárem, lihovarem, sladovnou a dvma
mlýny. Zašlá ást vsi kolem chrámu bývala duchovenstvím chrámu

sv. \'íta na hrad Pražském. \- nynjší vsi bývalo zboží vladyí. Xad
potokem Suchomastsk\'m Suchomasty. ves a deskový velkostatek

ddic Františka Marše o i2() ha výmry, s prostranným moderním
zámkem, v nmž kaple sv. Antonína, uprosted peliv ošetovaného

anglického parku, s pivovárem, mlýnem, vápenicemi a lomy na erný
mramor. Nedaleko Boek, k Suchomastm popisovaná ves s farním

chrámem sv. Mikuláše z r. 1726. Jihovýchodn výstavná ves Bykeš.
V pkném údolí téhož potoka K o n p r u s y. ves s lomy vápencovými

na Zlatém koni, nalezišt zkamenlin, na popraží znaných les. Xé-

kdejší tvrz bývala na nedalekém skalném hebeni Kotýzu. povstmi
obesteném.

Na povýšené stráni, opodál pravého behu Berounky, rozkládá

se Tetin, osada pvodu prastarého, odnášející se do nejstarších dob

národního života eského, dle povsti sídlo vhlasné Tety, dcery Kro-

kový, pozdji knížecí hrad a vdovské sídlo knžny Ludmily, která tu



založila r. ''II kostt-lik sw Kalcíiny. rotundu hyzanlskho spsohii.
\- niž odporívalo Irlo svale knžny, než byk) pevivt-no do chrámu
sv. Jii^i na hrad Pražském, za nových dol) (xlsvccnou a v svpku
])romnnou. r. \3>'A ale opt dCistojn ()|)ra\cn()u. I() zái "J^l bvki

zde Ludmiki Svatá na rozkaz i<nžny Drahomíry zardousena. naež
l)rý Drahomíra kázaki zde na spásu duše své vyzdvihnouti chrám
sv. Michala. Jin\' chrám zasvcený sv. I.udmile, nyní farní, ve své

dnešní jjodob ze X\'I1 st,. ježto pú\odní chrám r. 1422 od Pražan

SV. JAN POD SKAI,(JU.

zl)oen. k nmuž lid esk\- podnes ješt v di-n s\al knžny |)utuje.

zbudován ve hrad a také jej petrval. Chrám sv. Michala, píjvodn

farní, za novjších dob zaven, pak pesvcen na poest sv. Jana Nep.

Staroslovansko' hrad. nepochybn sídlo úadu Podbrdských. stával na

ostrohu se ti stran pírodou chránném. Když kdysi ve XIII st. za-

nikl, povstal na konci ostrohu hrádek rytíský, kterýž stal se ve XW st.

manstvím Karlštejnským a po válkách husitsk\''ch zíjstával pustým.

l)eskov\> velkostatek Tetín o \ vme 122 /la drží se zámkem Jan Yo-

jáek; v okolí jsou lomy na erný mramor. \'es ítá fiM (pol. obec

WA) d. a 900 (pol. obec 1.048) obyv.

Pi potku, který vlévá se z pravá do Bleského potoka, roz-

kládá se LITE, |)uvodn LUTE, msteko se UW (v i)ol. obci 14») d.



a ^)54 (\- pol. obi 1.254) (il)y\-,.

se zámkiMn a vclkosialkcm

Jos. Sch. ryt. l)i)ul)l<a o vý-

me l.2'>7 /la. se synatíOiLíOL:.

velikým i)i\ (i\ iirem. lihoxártMii.

sladovnou, výrobou dev. zálek.

cihelnou, mlýnem a lomy \á-

pencov\''mi \ okoli. Krásny

farni chrám s\-. {'dra /íbu(l(i\al

Karel i\' z lálek. klen'' pry

zbyly ])ri sla\b hradu K.arl-

štejna. ale r. \()'A'^> byl znien
Bannerem. le|)r\'é r. Urfil pe-

stavn a r. 17(ó obnoven \'(mí1c

hbitoxa jest nádherná hrobka

rodin\' l)oLibko\\- v podobí'

HB1T(_)VNI KAPLE SV. .MAXl.\\lLI.AN.-\

.HROBKA KODINY BERe.F.ROVVl

KAPLE SV. KRIZE
\' ÚDOLÍ SVATOJA.NSKÉM.

1'antheona s kapli s\-. Josefa,

v niž pohben i slavný léka

a vlastenec eský prof. dr. Jos.

1 lam(;rnik. Lite. již r. I 1'>.

pipomínaná, byla ped bitvou

Blohorskou mstekem, ale

sklesla na pouhou ves. až

r. \H'Mi opt doslalo se ji názvu

bývalého. \'e .\1\' st. bylo

zde dvojí zboží vladyí. obojí

s ivrzi. \'aldeekou a .\llado-

lovskou. což spojeno r. \5'A(l

Za rodiny Doubkovy pem-
nna Lite všestrannou péí
na xzorný velkostatek. Ivrz

.Mladotovská byla již r. I.S75

l)uslá. Valdecká v X\'lll si.

pestavna na nynjší zámek.

Severozápadn I.iln. pi

Slíbrnm potku a mezi lesy.

ves .\1 a n y. severn K o r n o

se slíulovkým Ivrzišlm. se-

\ erovýchodn. v úzkém údolí

soujmenného potoka, líl.
.\a potoku \'odici rozkládá se

Le sr mlýnem a se sa-

motou Kaxkovvm ml vnm.
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Jihozápadn Dra hlo \- i ce. ves a deskový velkoslalek < )s\ . svol), pána

Ubelli o výme 95 ha. .\'a soutoku poloka \'odice se S\inarským

Svi are, ves se 144 d. a I.U8H obyv.. k niž popisují se ješl sidla

Halouny. Hodyn a Liiotka. s kaplí sv. \'áriava. zámkem, mlýnem.

sTdeskovým \elkostatkem

o \ýme 497 ha. výborn ''°' ^'' ''^"'''er.

spravovaným, jehož -ma-
.

jitelem jest Ma.x Kahler. T

se zámkem, mlékárnou,

cihelnou a Svinai-sk\m

ml\'-nem t)podál. Svinaie

jmenuji se již r. 1088. 1'íi

ústi Svinarského potoka

do Berounky Z a d n i 1 i^ e-

bai, ves se strojným

mlýnem, ve dskách zem-

ských zapsaným. to\árnou

na kovové zboži a vý-

robou trisla dubového, vý-

chodišt místní dráhy Tíe-

basko-Lochovick. s pe-

vozem pes Berounku.

Sem se popisuji K 1 u i c e

se mlýnem a Pou nik.

proti Karlštejnu < ])ivo-

várem.

Xa výšin, protata

jsouc aerárni silnici Praž-

sko-Pl ženskou, jest ves

\'ráž. nkdy píslušenství

hradu Karlštejna, s tiliál-

nim chrámem sv. Barto-

lomje, dle pvodu pra-

starým, v nynjší podol)

ze XIA' st. \' arokrásném
údolí Lodnického potoka

rozloženy jsou Lodnice.
tž Lodnice, starobylá ves s 88 d. a 1.2,54 obyv.. s farním chrámem
sv. \'áclava pvodu pedhusitského, v nynjší podob z r. 172.5. s prá-

delnou, tkalcovnou bavlny, s rozsáhlými vinohrady nov zakládanými,

mezi nimiž Knží hora. a ml\-nem. 29 ledna 1179 utrpl zde kníže

l"riedrich porážku od .selského" knížete Sobslava II. od Prahy se

vracejícího. Za kruté zimy ohívaly se pední stráže Friedrichovy

SKÁLA SVATO-
JANSKÁ
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u oh. I)\lv ale od lidu Sobslavova píx-padt-ny a zjímány n(d)o po-

bily, že ani jeden muž neušel, který by Friedricha zpravil o nebezpe-

enství hrozícím. A tak Sobslav mohl udeili na tábor svého odprce

k hoii nepipravený a \c strašné sei záhy obdržel \rch nad lidem

l''riedri(hovým. namnoze nmeckým. Xa stran l*'riedricho\ zahynulo

mnoho lidí vzácn\''ch, jako jian Sezima a mnoho .Xmcu : pan \ítek

z Pric, praotec pozdjších \'itko\ icuv. upadl \ zajeli, kníže l'"riedrich

vas spasil se útkem pes Brda a \'lta\u do Vltavská. Pozdji i)í-

slušelv Ijxlniee ke Karlštejnu. Tj^ravný farní chrám sv. \'áclava

Fot. I'. WvlK

KOSTCI, S\'. J.AXA K\<

S BYV. KL.4ŠTERE.M.

pochází \- nynjší podob z r. I /L!.~i. I 'prosted \inic jest nádherný

letohrádek Cifkúv. Níže Sedlec, vesnika a nkdy píslušenství

SV. JANA POD SKALOU, jenž slul nkdy i SV. IVAN nebo SV. JAN

NA SK.ÁLE, VE SKÁLE. POD SKALOU. \es. poutnické a lázeské místo

na dn divokého údolí, vvtvoeného rozstoupilými obrovskými ska-

lami, s krásným farním a bývalým opalským chrámem sv. Jana Kt.

v nynjší podob v r. IO)l zbudovaným, s kaplí sv. Kíže, s krásnou

gothickou hbitovní kaplí sv. Ma.ximiliána. zámkem zízeným z bývalého

opatství. kterýž nyní upraven \- hólel a dm lázeský, se vzorn za-

ízeným ústavem \odoléebným podle melhody Priesnitzovy a Žiž-

kovskvm mlvnem. ..Xení mnoho krajin v Cechách, jež by divokou



BYV. KLÁŠTER BENHDIKTINU
S CHRÁMEM SV. JANA KTITELI-;

(NYNÍ LÁZESKY DM).

romanlikou. Ivlcrá místu

zdejšimu Lii)ln\'' ráz krajin

Alpsk_vh xliskuje. S\-alo-

janskrmu úcloli se vyrov-

naly, jpsl ze \'šeeh síran

obklopeno lesem porosl-

lými xrch}'. které pnouce
se do v\'še pes 400 m, za-

lirauji pistup jak drsnxm

\ triim severním, tak i i)al-

('•jvým vtrm jižním. \';i-

I>eneo\'5' út\'ar zdejší úo-

(l;i\á krajin zvláštního

pohledu; nejpodivnjší kli-

katé útvary skal. tu šedé.

tu do žlutá i do modra
pecházející, jež svá tvrdá

l)izarrní ela do znamenité výše vypínají, zdají se nám bohopustými

památníky dávno zašlvTh dob." Sem klade starobylá legenda |)obyt

bohumilého poustevníka Ivana. t. j. Jana, pr\' syna Chorvátského

knížete Gostimysla. kterx- pijav kest, uch\'lil se z daleka do údolí

svta vzdáleného a tam po dlouhá léta žil v jeskyni, až jej z Tetína,

za lovem vyšed a la pronásleduje, nalezl kníže BoÍNOJ. Po smrti

Ivanov, jejž lid okolní za svatého ctil. zbudoval prv' Boivoj zúv ko-

stelík Matky Boží, sv. Kíže a sv. Jana Ktitele, kamž ke hrobu s\a-

tého poustevníka lid z daleka putoval. Betislav I daroval poustku a dv
vsi okolní klášteru sv. Jana na Ostrov, kteíž tu založili ., ve Skalách"

anebo „pod Skalami" i)ro-

boštství Benediktinské. Za
Husitsk\''ch válek zkaženo

i proboštství. ale tlo sw
Ivana ukryto. Po \álkách

proboštství obnoveno a

r. 1517 pesthoval se

sem i opat ()stro\-ský

Jan V se vším kon\entem.

naež poal se zváti ojia-

tem u sv. Jana Ktitele na

Ostrov a ve Skalách.

Pomry kláštera. \v kte-

rém r. I.SO tlo sv. Ivana

bylo nalezeno, zhoršily

se tou mrou, že r. I.=i'>2 N.ÁIIROBEK SV. JAXA
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\- nrm bydlil opal s;im jediný a po straslccii. \áli<ou líicililclou s|)uso-

Ijenycli. již schylovalo se k úplnému zániku kláštera. Xež opal Malouš

Ferdinand Zoubek nebo Sobek zHilenberka vystavl r. 1661 znova chrám
opatský i zámek a koupil i nkteré statky okolní, tak že pi zrušeni kláštera

r. I7f55 v nm žilo \edle opata a pevora ješt 17 knzi. Ve zrušeném
kláštee nejprxé zaízena koželužna. poz(U\ii továrna na manestr. až

r. 1 7'' I upraven \' zámek. R. IM(t4 koupil zámek i s velkostatkem

o vvme 72i)//ff I'"ranlišek .Maršncr. klerv s \elikvm nákladem a vkusem

BÝW REFEKTÁ KL.4STER.A BE.NEDIKTI.XC

(NYNÍ JÍDELNA L.4zESSKÉH0 D0.MU».

zámek pemnil ve veliké moderní lázn vanové, parní, rašelinné.

raposolní a elektrické s pensionátem, vodoléebnou i masáží.
\' úpravném farním chrámu jest mausoleum sv. hana z r. 1710.

S ním souvisící starý chrám siovc jeskyní sv. Ivana, která umle ve

chrám byla ])romnna. Zbožná mysl ukazuje etné jiné památky
kultu S\atoivanského. zvlášt úzkou svislou šiji ve skále, kudy prý

sv. han vyhnal dábla pokušitele, a výborný pramen pod chrámem,
z nhož nyni voda jako kyselka se vyváží. Na den 25 ervna konají

se sem hojné pouti. Nedaleko v lese jest jeskyn Stydlé vody. Mlýn
jest též níže ve vsi Hostím i. rovnž bývalém píslušenstvím kláštera.



JESKYNK SV. I\'ANA.

Po levém behu reky 15eioiinky jesl ves Srbsko a niže i)ii

úsli Budanského poloka z hluboké rokle vylékajieiho vznáší se nad

mésteékem Hudanv. na skále se všech stran osamocené a vrchy

ffí;~'? STUDÁNKA SW IVANA.
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iMršivcem Karlštrjnslvvm (;i5» //M. Javorkoii {'Mi> m). Haknoxcm i Hak-

novccm a Imkví horoLi (.'Wí! m) (>l)l<itipcnr. slaroslaxnv kiiil. lirad

a schránka klenot zcmskvch

KARLŠTEJN, uv KARSTEJN,
Tvn. njslavnrjši a ncinádhrrnt"-jši nk(i\

Fot. Pavel Krber.

nai)rosl<) ncsprávnO l\ a r 1 u \

hrad král Ct^skych. založeny

v kraji svta odlehlém a

lesnatém, v^-teen na svou

doi)u opevnný a ])n'sn

stežený. Založil jej r. I.Uii

Karel I\' jako schránku

všech královských a íš-

ských vzácnosti, chtje

.na bezpeném, za umni
váleného té doby na-

])rosto nedobytném a

l)ece snadno pristupném

miste uchránno míli vše.

co echy chovaly v ln
svém nejdležitjših(>. dra-

hocenného a svatého : ze-

jména koruna a jiné kle-

noty i^išské. celý korunni

archiv a všecky reli(|uie

svaté, kteréž Karel již

sebral aneb ješt sebrali

ml ..." Avšak i n-
mecké íšské klenoty

mly býti na Karlštejn

uchovávány. Stavbu ídil

.Matj z Arras a po jeho

smrti až do r. I.'5.57 snad

Petr Parlé z (ímundu.

K. 1357 bylo lze již na

hrad bydliti a jiroto po-

kládá se rok len za dobu.

v níž byla slavl)a Karlštejna (](i\ršcna. jakkoli o úprav vnitní a zvlášt

o výzdob umlecké ješt dlouho pracováno. Správa hradu svena
purkrabí, který jakožto slrážce koruny byl z nejvyšších úedníku
zemských. Úad Karlštejnského purkrabí stavu panského udílen byl

až do zrušení svého ])ánm z nejpednjších rodin, mnohdy knížatm,
ba i lenm rodu panovnického, býval pak vyhledáván i pro znanc-

dchody, které váženy s poátku X\'1I st. na í!.(Mi(» lol. ron. Purkrabí

PRVNÍ BR.ÁNA K.\RI.STEJXSK.4

S VŽÍ VORSILKOU.



Fot. Jos. Tatheci.

HRAD KARLŠTEJN.
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DRUHÁ BRÁNA KARLŠTEJNSKÁ.
Fot. rav.l Korber.

královské i zemské shléd-

nouti. Karel sám uchyloval

se rád do zátiší Karlštejn-

ského a na lákavý lov

\' okolí, když iikoly sUilni

toho dovolovaly. Za \'á-

(la\a W Iniy na Karlštejn

vznny mnoh(' znamenité

osobnosti, jako arcibisku])

Jan z Jenšlejna r. biU a

markrabí Mora\-ský Joši

r. i;W.. R. í;5'J7 kázal tu

Hanuš \\()da ()|)avsk\- po-

])raviti tyi pány. (kurnikx-

a milce královy. K. I42(i

Sigmund rozchvátil poklady

zde nashromáždné, nešete

liimulo bylo podízeno 22 ry-

tí, držitel lén Karlštejn-

ských, kteí po šesti každé

noci hrad ostíhali a s ve-

liké hlásky kciždou hodinu

..Od hradu dále. af té nepotká

neštstí nenadále" vyvolá-

vali. \'elitelem jejich byl od

r. I4ÍÍÍ! purkrabí stavu ry-

tíského. 1)0 jistou míru

místní velitel, jenž od r. I,^(H)

i s komonstvem chován i)yl

na hrad skrze .staršího"

nebil ..vrchního" purkrabí.

Tento musil bydliti na hrad
stále, rytíský purkrabí toliko

v dob války. Pi hradním

chrám Matky Boži založena

a bohat nadána kollegiátní

ka|)itula s dkanem a tymi
kanovníky. Hrad byl usta-

li oxcn toliko pro pobyt krá-

lii\-. každý jiný. ba i lenové
rodu králoxskho. musili se

dožadovati svolení stav,
chtli-li kl('noty a listiny

Fot. Pavel Korber

HRADNÍ STUDNA
NA KARLŠTEJNE.



HRAD KARLŠTEJN
OD STR. Západní iod studné).

Fol. Pjvl Kr.rbe

ani 2lala"ani slríbni na ollárich a oljrazích ani ilraiiokamú. ("•ciiož stopy

podnesjjsou^viditeiny. Roku 1422 od 22 k\ lna do 4 listopadu úsiln ale

marn dobvvali Karlštejna Pražané, jakkoli do hradu vrhli pes 9.00U

velikvch kamenných kuli a 1.822 soudk látkami smrdutými naplnn\'ch.

Hoejší ásti hradu, zvlášt paláce, utrply ovšem mnoho a stopy ob-

léháni bvlo v nich lze spatf-ovati až do o]jravy nejnovjší. \' XA'I st.

shledávána ])Otí-eba opravy hradu a také r. \54?> snmem náklad i)o-

volcn. ježto od r. \54-\

mly zde i dsky zemské
v pepisích býti chovány.

R. 1579 až 1597 opt pro-

vádny opravy. Po bitv

Blohorské osadil knize

Karel [z Lieehtenštejna

Karlštejn a odvezl ko-

runu, která odtud již zde

nikdy nebyla choxiina.

Roku 1625 zrušil I'^'r-

dinand II obojí purkrab-

ství a zboží hradní usta-

novil za stolní statek

Ceskvm královnám, avšak PR\'É XÁDVOKI KARLŠTEJNSKÉ SE TRKTI BRAN(JU.
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až do r. I7(t5 bývalo zn-

sta\"0\'án(). (•<! r. I77. jcsl

panství Karlštejnské ma-

jetkem ústavu šleclitircn

na hraiir- Pražském, lirad

však jest majetkem krále

a království eského.
Císai^ František I. navštíví v

r. I{l2 hrad. kázal roku

1815 až laiíi nejnut-

njší ()])ra\ y na zdech i

sti^echách provésti. ( )d

roku 1888 provádna spo-

leným nákladem státu

i království, nejprve za

ízení Josefa Mockra a pak

j. Hilberta, všestranná

a vrné slohová úprava

hradu, budox' i svaty
jeho. tak že se nyní stk\ i

Karlštejn o])t v omládlé

kráse a ustanoxcn jest

za historické museum
staroslavného království

eského. Kapitula Karl-

štejská zanikla již za válek

Husitskvch krom dkana.

DRUHÉ .X.ADVOIÍI K.ARLŠTEJNSKÉ.

Fot. Pavel Kurber.

RVTISK.A SIN S KAPi.í SV. MIKULÁŠE
NA KARLŠTEJN.

l-.terý stále ješt jest d-
kanem kollegiálním a uží-

vá deskový statek Prasko-

lesy (v okrese Hoo-
vickém).

Karlštejn zbudován
na opyši Knéží horky
k jihu vybíhající, kteráž

na sc\erní stran peko-
IKina. aby na všech
stranách hradišt bylo

osamoceno. — \'e svém
proxedení jest Karlštejn

vzorem velkého francouz-

ského hradii Xl\' st.. |)i



audienní sin cis. paláce
na karlštejn.

brán a na ni/si niihradí.

Tu obráceno jsouc k jihu.

jcsl puii<ral)sl\ i. až do

r. IH84 sídlo správy vclko-

slaUvU. do r, 1625 sídlo

nižšího purkrabí, budova

zajímavá, zachovaná v i)u-

vodni podob a pcíMix

obnovená, zxhisl d\
sm i)i"ekr;\snou hvzdo-
vitou klenbou z dobv \'la-

niniž \'yužil(i náležil \'e-

skervch vlastností jjdy. —
\'chod jest ze severu, píi-

\() In branou \'oršilk<iu. od

.\\"1 si. branou noxou opo-

dál. naež vede cesia, chrá-

nná v právo pevnou i vy-

sokou zdí. \- li'\o hlavní vži

a opevnními kolem ní.

znan z\ýš(Miými. ke tli-uh

Fot. P, KOrbcr.

OLT.X CHR.4MU P. MARIE NA KARLŠTEJNE.

LOŽNICE KRÁLOVA S K.VPLI SV. \'ACLA\"A

V Cis. PALÁCI NA KARLŠTEJN.

(lislaxské. od nho \- pra-

\o. na nejnižším míst
hradu, mohutná okrouhlíce

nad studnou, ješt dnes
''7 m hlubokou, od níž na-

skytuje se nejkrásnjší

pohled (k) \nitra hradu.

Tetí branou xchiizí se

do maliMio náchoí |)í"ed

králí>\-ským iialácem na

jiho\'ýchodnim \'ýb(''žku

hradní iiory. pvodn troj-

patro\-ym s konírnami
\' [)odzemí. kter(' nyní za-
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sypány. \' píi^ícmi bý\aly

špižírny, v i)r\('m |)atíc

IJÍilnlck \i"(hniho purlv-

rabí. sínt' pro many sli:/-

i)u konajici a ve východní

("iisli kaplr sw .Mikuláše,

nyní s rytískou síní spo-

jená. \'e druhém i)alí"e

jesl patero komnat krá-

lovských, ti s pvodními
(Ievnnými tabulovými

stnami a stropy; pr\á

prý bývala kuchyní, druhá

siní hostinskou, tetí síní

Fol. P. Kórber.

KAi^i.fc s\. K.\TEI\iNV.

C.ASr CHRÁMU P. MARIE
SE \CH()DEM DO KAPLE SV. KATEINY.

audienní se sl«"'nami de-
vnnými tabulovými a

sírovaným malovaným
stropem, zlatými knolhky

iizdobeným. \'edlejší sí
podobn upravena jak n-
ktlejši ložnice králo\a.

s ka|)likou sv. \'áclava.

\'e tetím ])ate byly

komnaty pro královnu a

d\ur její. \' |)istavku

jednopatrovém na severní

stran byl j)ibylek d-
kana Karlštejnského. —
Rovnž severn, ale o sa-

mot a na míst znan
|)ovýšeném. zdvihá se kol-

iegiálni chrám .Matky Boží.

/. jehož pízemku jx) most
zvoditém picházelo se

k hradnmiu vzeni (Vr-

vence. \' ])rvém pak ])ale

Invala obydlí nkterých
manu. Chrám sám jest

v druhém pate ozdobený

na stnách freskami .Mi-

kuláše Wurmsra. s krás-
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ným kamenným sankluaricm /. (lol)y

Karlovy a vzácnou soškou Matky

Boži z mramoru Karrárskrho. Ten-

kou zdi oddlena jest od chrámu

malá. ale skvostná kaple sv. Ka-

tei^iny. v niž dle podáni Karel ne-

rušené na modlitbách trvával, tak

/(' mu i jitllo a nájioj ot\(irem xe

/(li podávány, s 1 Pihatou yothickou

klenbou a se stnami, vykládanými

drahokamy hlazenými a do zlat

malty vsazenxmi. 1 'kíiž(i\;ini S|)a-

sitele na oltái pokládá se za diio

Tomáše Modenskho. nade d\ eími

jest obraz Karla 1\' a ciioti jeho.

Hradem uprosted hradu a s])(ilu

nejvyšší i nejp(>vnjši jeho ásti

jest mohutná hlavní vž. na tech
stranách dvojitou hradbou se stráž-

nými vižkami \' rozích obehnaná

a po sl(''m stechy ,S7',Si) m \ysoká.

OBR.\Z KARLA 1\'. S CHOTI
NAD D\-KÚMI KAPI.E S\". KATEINY.

Fot. P. Krber

KAPLK SV. KHIŽE NA KARLŠTEJNE.



?;( zdmi mislv až (> m milnými. \' ])rizcmi bývala srzcní. pozdji |)ra-

c*árna. ve druiiém i)al!e paiv ncjvlši posvátnost hradu, kaple sv. Ki-ižc

s lK)hatvm kížovým klenutím, miiži ve dví rozd(Mená. v jejíž zadní

ásti bývala uchovávána koruna s klénolý íšskými a zemskými. Pístup

do této kaple dovolovali toliko král nebo snm. Stny její jsou podnes

l-.il I'. Korlier.

OLT.Á KAPLK S\'. KÍŽE NA KARLŠTEJN.

vykládány hlazen\-mi drahokamy \- malt zlat, vlší ve l\ar kíž
seskupen. nad drahokamy kolem stn v nkolika adách jesl V.W

obrazíj na lii)Ových dskách. Dlichu Pražskému a Tomáši Moden-

skmu pipisovaných. |)odobizny papež, kardinál, biskupv a všeli-

kých sval\'ch. namnoze pevzácného vvznamu umleckého. Strop ped-
stavuje oblohu a byl pokryt tisícerými hvzdami, sluncem a msícem z vy-

pouklého skla spodem vyslíbeného. Kolem stn jest 14 skíní, v nichž



Fot. P. KOrber.

HRAD KARLŠTEJN.
(OD STRANY VÝCHODNÍ.)
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DETKICIIA Z xMuDENY TROJDÍLNÝ OBRAZ
NAD OLTÁEM KAPLE S\'. KÍŽE.

bývaly chovány zemské
listiny a pozdji i , Karl-

štejnské kvaterny" desk
zemsk\''ch.

Po Praze a Hoi^e

Kutné jest Karlštejn nej-

památnjším místem vlasti

naší. Cechu každému po-

svátn5'm pro v5'znam svj
djinný i umleck5\ Staro-

slavn\' korunní hrad tento

jest výmluvn5'm ve s\'é

spsob pedstavitelem

samostatného státu es-
kého, schránkou jeho posvátností, práv i klenot, k nmu vizi se blahé
vzpomínky na nejvtšího krále této zem, který po vší Evrop shle-

dával souástky umlecké jeho výzdoby, a dstojná i dovršená již obnova
jeho jest bohdá zásvitem lepší budoucnosti.

V úzkém údolí, na VNxhodním úpatí Karlštejna, rozkládají se po
obou bezích potoka

BUDANY, díve BUDY, msteko s 87 d. a 564 obyv., vzniklé

z podhradí Karlštejnského. Karlem IV jako ad bud pro dlníky pi
stavb hradu založeného, od r. 1794 msteko, s farním chrámem
sv. Palmatia. r. 1351 založeným. K pvodnímu krásnému knžišti ve

slohu gothickém pistavna j^ozdji lod s neúhlednou vží po boku.

Nkdy chrám ten byl píslušenstvim hradní kapituly, jejíž kanovníci

kdesi na blízku mli dm
svj. Za našich dn staly

se Budany oblíben\''m

letním sídlem. Železný'

most vede pes Berounku

do protjšího Pouníka.

Severn Karlštejna

jsou vsi Bubovice a

K o z o 1 u p y, nkdy pí-

slušenství kláštera ve Ska-

lách. Vysoký Ujez d,

ves a velkostatek deskový

J. Kreisla o výme 284 /la,

se zámkem, zrušeným lího-

BUDANY varem, spoitelním a zá.

s KARLŠTEJNEM V POZADÍ. ložním spolkcm a ložiskem

Fot. Pavel Korber.
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ohnivzdorné hljny. Nejsevernjším sídlem okresu Berounského jest ves
Mezou, do husitsk5'ch válek zboží kkištera Ostrovského, pak píslu-

šenství Karlštejnské. Pi starobylé cest, po níž jezdívalo se z Prahy
na Karlštejn, položena jest ves Kuchae Všeliké, rovnž nkdy pí-

slušenství Karlštejnské. Blíže ke Karlštejnu Moiny, nesprávn Moi na
Velká, ves s filiálním chrámem sv. Stanislava, v nynjší podob ze

XVII st., s brusírnou drahokam v a mlýnem. Moiny byl}' píslušenstvím
Karlštejnským krom \S živnosti a mlýna, jež zahrnovány ve druhou tvrt
svobodnik Berounského kraje. Dvr Kocábovskx' se tymi lánv pozemk
daroval r. 1359 Karel IV dvornímu malíi Mikuláši Wurmsrovi a po
jeho smrti Dtichovi z Modeny. K IVloinám popisuje se víska R o blín
Dolní se dvorem Strkovem o v\''me \22 ha, nkdy lénem Karl-

štejnsk\'m, kter5'ž jest majetkem dra L. Melhuby. Pi levém behu Be-

rounk}' jest Teba Pední nebo Hlásná, zvaná odtud, že dle

ustanovení Karla IV bral z ní požitky hlásnx' na Karlštejn.

BOZI MUKA
POD KARLŠTEJNEM,

XVII. OKRES SMÍCHOVSKÝ

zabírá veškero Pražské okolí na levém behu Vltavském a šíi se na
jihu daleko do Berounska, na sever proti Slánsku a Velvarsku. Povrch
tvoí planina k útvaru kídovému a v ásti nejjižnjší k silurskému

píslušná, s prhledy na mnoze otevenj^mi, místy ale prohýbající se

úzkými i hlubokými údolími o pikrxh i malebných stráních a k severu
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dosti zejm co do výšky klesající. Rudlošf u Chýnice v nejjižnjším

cípku okresu ješt se pne do v\'še 383 m. Škrábek u Chote již toliko

do výše 351 m. Kopanina Zadní jen do 341 m. Rozhraním útvaru

silurského možno pokládati údolí potoka Dalejského. nkdy pvabné
poustky kol kostelíka sv. Prokopa a památn jeskyn, nyní zniené.

Odtud na sever šíí se rozlehlá planina s povrchem tém rovným mezi

Jenem. Stedokluky a Libocí, prmrem 350— 360 /n n. m. zvýšená

(Malý Vrch mezi Ruzíní a Hostivici 375 m}. poloha nad Jenem 364 m.

U VeTvenic 355 m, sted Dlouhé míle 359 m), která se k východu

a severu tíští v etná, hluboce zarytá údolí. V levém úvodí Dalejského

potoka zdvihá se vápencová planina Bílá Hora (380 ct). která na

Fot. Jos. Tachecí.

VIADUKT .\ SKALY V HLUBuCEPlCH.

v\'chod rozbíhá se dvojím smrem, údolím potoka Motolského roz-

štpeným. Jižní smr. poskytující množství vápence a nejvýše vypínaje

se naVidovlich (365 w) u Jinonic, koní pahorkem Ziíchovským

u Vltav}', elo pak jeho proti Podolí obrácené jest slavnx- v povstech
esk5'ch Dvín. Zajimav\- kout jeho u Motola slov na Cibulce,
na Malvazince (300/7?) jest nový hbitov Smíchovský. Severní smr
ím dále k východu vyšší slov Petín (na úpatí rozhledny 325 /«)

a sklání se píke k jihu, ale zvolna k severu, pecházeje v planinu

u Bevnova a Stešovic, mlce jen potokem Bruskou rozrytou. S ním

soubžn postupuje od Liboce buližníkový hbet, daleko svidný na sle-

meni svém dvorem Pernikákou a chrámem sv. Matje nad Šárkou.

kter}' koní Babou nad Podbabou v údolí Vltavském. Severním svým
srázem spolu uzavírá malebné údolí Šárku, potokem Ruzíským i)ro-
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ZÁMEEK V HLUBOCEPICH.
Fot. Jos. Tachecí.

ohraniena jsouc Mlavou a na

západ údolím Zákolanského i)o-

toka, šií se opt planina se

stedem v Tursku a s nejvyšším

bodem E rš e m nebo K o z i n r c-

kým hájem (34() /«) u trže

osady.

Z etných potol^ . které

s jedinou výjimkou Zákolanského

v\'chodnim smrem spjí k NHtav,

DalejskS' vzniká u Tebonice.
protéká údolím sv. Prokopa a ústí

u Zlíchova. Potok Motolsk\'
po nedlouhém toku koní ve

Vltav na Smíchov. Brusnice,
nyní Bruska, prýští v klášterní

zahrad Bevnovské, protéká Je-

lením píkopem král. hradu Praž-

ského a ústí blíže Strakovské

akademie, jsouc peklenuta, pokud

tkané," místy (v ..iiivoké'"[Sárce)

velmi romantické, hiji a sady na

dn oživené, po obou stranách

rozsochat\'mi skalami zavené a

letní dobou obyvatelstvem Praž-

sk\'m hojn \'yhledávané. Ne-

daleko Podbaby splývá s údolím

Šáreckým jiné údolí, klíící po-

átkem sv\'m v Kozích hbe-
tech u Horomic (;^22 m). —
U Stední Kopaniny a Tucho-
mic poíná žírné a utšené údolí

potoka Ountického s celou sou-

stavou menších boných úlehlí,

které splývá s Vltavským údolím

u Roztok. Kratší a mlí jest

údolí potoka Pilepského. ústící

pod Ouholiky. Odtud na sever.

Fot. Jos. Barcš.

ULICE V HLUBOEPiCH.



- 246 -

Prahou plyne. Šárecký potok, v hornim loku Ruzísk\' i Lito-

vický, pichází od Litovic. phii rybník Libocký a pvodním
tokem spchá soujmenným údolím k \'ltav u Podbaby. Rybník

Libocký založen byl za Rudolfa IL aby voda z potoka byla hnána pro

potebu hradu Pražského a Královské Obory. Uuntický potok prýšti

opodál Dlouhé míle u Pední Kopaniny a koní nad Roztoky, Záko-
lanský potok poíná u Xeteb a zesiluje se vlevo Do lánským po-

tokem, pitékajícím z okresu Unhošfského.

Okres Smíchovský jest celkem velice úrodný: pstují i daí se

v nm všechn\' druhy obilí a plodin prmyslových, zvlášt cukrovka

a olejka. Pstování moruší, od r. 1749 v okolí Prahy a v Bubeni roz-

kvetlé, krom Smíchova zaniklo. Zelináství mohutní kolem Smíchova,

v Košíích. Bubeni. Dehnicích. pstování ovocných strom v údolí

ERB MICHNUV NA BYV. MLVNE
y HLUBOEPiCH.

Vltavském, zvlášt tešní u Roztok. Vinice jsou v Košíích. Dehnicích.

Roztokách. Libšicích a Zákolanech. Umlé zahradnictví a kvtinástvi má
hlavni své sídlo v Košíích. Les jest mén a v ásticích rozptýlených.

Blízkost Prahy jest píinou, že okresem procházejí tyi dležité trati

železniní: postátná nyní eská západní dráha ve smru jižním, kli-

kat vinoucí se a rovnž nyní postátná Pražsko-Duchcovská dráha

na západ. Bušthradská na severozápad. Rak.-Uh. státní dráha na

sever. Z Dušník jde odboka na Západní dráhu k Berounu, z Hostivic

odboka Bušthradské dráhy do nádraží Smíchovského, z Kladna od-

boka téže dráhy do Kralup. Aerární silnice protínají okres Smíchovský

mnohými smry, namnoze jako ddicové hluných nkdy obchodních

cest z Prahy vycházejících. Tak aerární silnice Pražsko-\'imberská

zabrala místo a význam nkdejší cesty Pasovské. Ze Smíchova skrze

Košíe vede k Plzni silnice Pražsko-Plzeská, skrze Bevnov ke Stedo-

klukám silnice Karlovarská, která mezi Libocí a Stedokluky zove se

Dlouhou mílí a topolovým stromoadím svým daleko viditedln\m



tvoí ozdobu krajiny, od Prahy k Horomicm a Tursku silnice Te-

plická. Hojné okresní silnice protínají okres a spojují navzájem hlavní

smry silnic aerárních. Obchodu napomáhají vedle velikých penžních
ústav Pražských i pedmstských záložny v Tejnce a Slivenci. Pr-
mysl vzmáhá se píinou sousedství Prahy a bohaclví pírodního,

zvlášt cukrovárství, pivovárství, líhovárství, mlynáství, cihláství.

vápenictví, výroba dlaždic, zboží keramického a porcelánu, skláství,

pak prmysl chemický, papírnictví, výroba zásloii a tapet, slévárny

na železo a kovy, strojnictví, z emesel kováství, zámenictví, výroba

nábytku, kamenictví.

Okres Smíchovský skládá se na ploše 246 km" ze 52 obcí, v nichž

žilo r. 1900 bez Smíchova 67.455, se Smíchovem 1 14.616 obyv., mezi

nimi 900 (se Smíchovem 1.708) evangelík (v Bevnov 69 (z nich

v Tejnce 45], v Bubeni 159,

v Dehnicích 63. v Holubicích 4 i

,

^°^- ^'^ '^°'^'''-

v Letkách 90, v Liboci 38, - .—
; .,. . ;:^

v Libšicích 109, v Lysolejích

40 [z tch v Podbab 28], v Xe-

bušicích 26. v Kadlicích 20.

v Roztokách 21, v Ruzíni 30.

ve Stešovicích 35). 397 (se

Smíchovem 1.562) žid (v Bu-

beni 73. v Hluboepícli 34

[z nich ve Zlíchov 24|. v Ko-

šíích 36, v Roztokách 27)

a 592 (se Smíchovem 4.188)

Nmc fv Bevnov 69 (z nich

v Tejnce 22], v Bubeni 232. v Dehnicích 60, ve Zlíchov 54. v Letkách

30, v Radlicích 22. v epích 92).

Sídlo správy okresní, msto Smíchov, jest spolu pedmslim král.

hl. a síd. msta Prahy i bude spolu s ním popsáno.

Hluboepy. díve též Hluboerpy. ves s 97 d, a I.f)i7 nhyv..

se Zlí chovem a Kl uko vici ale 183 d. a .3800 obyv., rozkládá se

v dolní ásti údolí potoka Dalejského, vzmohla se za novjších dob

rozsáhlou v\''robou vápna obyejného i saturaního. vedle ehož jsou

v Hluboepích pivovár, továrny na kyselinu uhliitou, na dtskou

mouku, na cementové, hlinné i šamotové zboží a cihelny. Hluboepy

bývaly pedhusitskými válkami zbožím rzných Pražských duchovenství.

Pozdji vznikla zde tvrz. jež náležela Pražanm Staromstským, potom

Jesuitm u sv. Klimenta, od r. 1773 k Tuchomicm. Zlíchov roz-

kládá se pi levém behu Vltavy, podél Pasovské silnice na úpatí D-
vína. Na pahorku, z údolí rozšíeného povystupujícím, zdvihá se filiální

CHRÁM N.^ ZLlC110\'t.



— 248 -

chrám sv. Štpána, zbudovaný r. I7i;?— 1714 na míst starobylé kaple,

témuž prvomuenníku zasvcené. A'c Zlíchov jsou veliké sklárny,

lihovar s výrobou drasla a rozsáhlé vápenky. Výšina Dvín nese

jméno staroslovanského hradu téhož jména, kladeného povstmi v píkrou
protivu nedalekému \'yšehradu ; za dob i\osmov\''ch byl již pust. pamt
jeho ale žila v etn\'-ch povstech, jichž nejzajímavjší pojednává
o díví válce. Panny Libušiny po smrti slavné knžny, vidouce se na

\'yšehrad od knížete a velmož zanedbávány, vedením jaré a ducha-

|ilné Vlasty zbudovaly si hrad Dvín. odkudž dlouhý boj s muži vedly,

až konen Dvín vzat a \'lasta s družkami svými ve troskách jeho

zahvnula.

V- IDOI.l SVATOPROKOPSKEiM.

Nedaleko odtud, v pívtiv kotlin, rozkládají se Kadlice. rychle

vzrstající pedmstská ves se 1 18 d. a 3.399 oby v., s továrnou na

porcelán, slévárnou kov, velikou mlékárnou a vápenkou. Radlice,

nkdy zboží jeptišek Svatojirsk\-ch. povznášejí se pro blízkost Smíchova.

s nímž již místn jsou spojeny. Sem se popisuje samota Vysoká.
nkdv vinice jeptišek u sv. Anny na Starém mst Pražském.

Na planin západn Zlíchova položeny jsou Butovice a Jino-

nice, spojené od nepamii v jednu obec. vsi se 150 d. a 2.053 obyv.

(v Butovicích 105 d. a 1.308 obyv.). V Jinonicích jest zámek, pivovár

a svenský velkostatek Adolfa Josefa knížete Schwarzenberka (s Bu-

tovici. Radlici a Smíchovským dvorem) o výme 547 Ac, s vápenkami

v krásném nkdy údolí Svatoprokopském. nyní krajinných pvab
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prostém; krásné lesy, které kdysi pokrývaly malebné strán, vykáceny
a na jejich míst šklebí se obnažené útroby skalní, dým pak klade se

na vnadné nkdy údolí. Zmizela i známá Pražanm jeskyn sv. Pro-

kopa. 120/72 dlouhá, pod osamlým pak kostelíkem téhož svtce, prostou

budovou z r. 1711. spatují se rozsáhlé moderní pístroje na tžení vá-

pence. Jinonice, též Ninonice, b\'valy zbožím duchovenským, pak

tvoily nkolikerý' statek vladyí, z nichž pi jednom byla tvrz. nynjší

zámek. Od r. 1684 jsou majetkem Sch\varzenbersk5'm. Farní chrám

Butovickx' sv. Vavince, jehož fará pebývá v zámku Jinonickém, byl

pvodn románský, ale pestavn r. I,S71. Západnji. na svahu vxšiny

BYV, JESKYN A CHR.^M SV. PROKOPA.

Na pískách {389 m). jest ves Stodlky se 125 d. a 1132 oby v., nkdy
zboží Templá, potom Kižovník Svatojanských, za dob novjších

píslušná ke statkm nejvyššího purkrabství. Farní chrám sv. Jakuba
byl pvodn zbudován ve slohu románském, byl ale pestavn za doby
gothické a ozdoben malbami na sklech okenn\'ch. jichž vzácn\- zbytek

zachoval se až do našich dob. R. 1903 byl ze základ pestavn slohem
gothick\'m. Ve Stodlkách jest cihelna a vápenka a pi nich pak po-

pisuje se i rustikální dvr Háj o výme 107 ha, jehož majitelem jest

Fr. Zelenka. Již pi hranici okresu Unhoštského jest zámožná ves

Tebonice. od ní vxchodn Chabý, d\-a dvory pospolu, jichž jeden

o 14 ha jest majetkem ddic Benešovxxh : opodál na výšin památný
románský kostelík sv. Jana a Pavla v Krtni. dle povsti na míst
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CHRAiM VE STOULLKAÚli

slovanské božnice. ve skutenosti stedovký kostelec. Z pvodní ve-

lice zajímavé románské stavby dochovaly se knžišt a vž. Jižn
Stodlek, na poátku údolí Svatoprokopského. jsou epo ryje,

ves se 124 d. a 1.411 obyv., s rozsáhlými vápencovými lomy, s vá-

penkami a cihelnami, s fdiálnim chrámem sv. Petra a Pavla, pvodn
románským, ale r. 1772 skrze Jesuity nevkusn pestavným. eporyje

bývaly ped válkami husitskými zbožím knžskS-m, od r. 1669 až 1773

náležely Jesuitm vStaromstským. Jižnrji jest ves Oech, díve

Fol. K. erný.

EPORYJE.



Oechov, v úrodné poloze, s lomy mramorovými, s farním chrámem
sv. Jana Stti. jehož zajímavá lotf zlmdována románsky se sloupem
uprosted, knžišt pi^istavno r. 1733. štíhlá vž r. 1859. Ktitelnice

z r. 1609 a zvon. slit\' skrze mistra Brikci z Cimperka r. 1590. jsou

vzácná díla konváská. Uchovává se povst, že stojí chrám tento na

Imíst jakési svatyn
.staroslovanské. Oech ''"' •' ^^^'

ib\''val zbožím knžsk\-m
'

a pedním chrámem de- \

kanátu Oechovského.
Od r. 1547 náležel kapir

tule Pražské. Nedaleko
jest zámožná ves Zb u-

z a n y, s Chotem de-

skov\- velkostatek ka-

pituly u Všech Svatých

na hrad Pražském
o výme 284 ha. s rus-

tikálním velkostatkem

dra. Jindicha Šolce

o 106 ha. Již pi Rado-
tínském potoce, na úpatí

vrch Medvdky a

Škrábku, jest ves Cho-
te, se zbytky tvrze

a filiálním chrámem sv.

Kateiny na výšin
opodál jižního konce

sídla, v nynjší podob
z r. 1697, až do r. 1857

o dvou vžích, s lomem
mramorovým. Xa t\rzi

zdejší sedli v X\'I si.

zemane Chotkové z Voj-

nína, pedkové nynj-
šího rodu hrabcího. Zá-

padnji Chejnice ves.

kdež A'lachovský dvr
s mlýnem Dubeským býval lénem Karlštejnským, ostatek bvl pod
panstvím kapituly Všech Svatých na hrad Pražském. Opodál jsou mivnv
Hladkovský a .Mlýnecký. Západn Oecha Dobíc, ves se zámekem
a dvorem, jehož majitelem jest císa ^rantišek Josef. Do roku I7;i5 bvl

píslušenstvím kláštera sv. Jana ve Skalách.

chrAjm v oechu.
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Opodál silnice Plze-

ské na pUini rozkládá

se ves Zlejín s lak

zvanou .královskou stu-

dánkou" opodál. \' údolí

potoka Motolského M o-

tol, ves a deskový \-el-

kostatek Kižovniku

Svatojanských o vý-

me 373 ha. se samo-

tami L a d r o n k o u a

Šafránkou, se zám-

kem a pivovárem a

s krásným hájem na

stráních okolních. —
V údolí potoka Motol-

ského a ásten po

rozbrázdných stráních,

které je vroubí na stran

severní, rozkládají se

KOŠÍE, msto s

VYKLÁDANÁ TRUHLA A RllJZNE PREDMET^•

NÁRODOPISNÉ Z CHOTE.
Fol ,lns. Bareš

202 domv ".247 obyv.. (r. I'>i)7 již asi

lo.ouu obyv.) k nmuž popisuje se osamlý (húr Cibulka s krásným

hájem a umlou síceninou /. doliy jjoshMiního knížete biskupa Pasov-

skho Leopolda hrabte Thuna. pak samoty \- býv. vinících Horní
Dolní 1\ a \a 1 í rce. Koti ;i re c l'o to \' c e.

Fot. Jos. Bareš.

.MLÝN V CHEJNICICIL

pojaté do síti elek-

trických drah král.

hl. a síd. msta
Prahy, s farním

chrámem .Xcjsv.

Trojice, zbudova-

ným r. 1»3I- !H37

ve sli^ízlivé sp-
sob s poátku
XIX st. obvyklé,

pi^i nmž po r. i(>H<>

i)yl lazaret a*hbi-

to\- i)ro morem
\- Praze zachvá-

cené, od r. I7fi6 až

1884 hbitov i)r()

.Míjlou Stranu a

Hradany, s n-
kterými pknými
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DIABASOVE SKÁLY I" MOTOL.

náhrobky, jako biskupa Pasovského hrabt Thuna. s filiálním chrámem
Xanebevzeti Matky Boží. pvodn románsk\'m. ale roku 1752 pe-
stavným, s farní expositurou (od roku 1861). V Košíích jest sanato
pro; léeni rakoviny a lupu dra. S. erného, ti cihelny, pivovár,

sladovna, knihtiskárna, továrna na stroje se zaizováním ústedního

topeni, výroba likér, deskový velkostatek dra. R. Pollaka o výme
69 ha. lenní dvr Salamounka a .M a ndolí n ka J. Bárty o výme

Fot. Jos. Barš.

U CHKJNICKEHU AlLYNA.



\(> ha. pak ruslikítlni velkostalrk j. Ilcllcra o xymrr '('>i /la. -Na vilic

lierlramce skkukil r. 1786 výslovn jjro Prahu \'()lf}i;ang Amadarus
Mozart svého nesmrtelného Dona Juana. Rychlý vzrst Koši. které

nyni bezprostedné souvisí se Smíchovem a sousedí s Prahou. sj)i"isol)en

rozvojem Prahy a pedmstí. Obyvatelstvo po výtce dlnické a živnos-

tenské hledá výživy v Praze a ve Smíchovských továrnách.

Košíe byly \sí. jež od XIII st. byla s ásti zbožím kláštera sv.

Jií na hrad Pražském, s ásti královstvím, a dlila se v Pední
a Zadní Košíe, v tchto se dvorem Xázovskx-m. nynjší Cibulkou.

Po r. 1420 zabrali Košíe Pražaní-. pn bit\ Blohorské získal jich

Ijovslný Pavel .Michna z X^acinova. který zmocnil se i nkterých

ZÁMEK V MOTULi:.

vinic soukromých. Od r. I6<{. jsou držiteli zboží Košírského knížata

ze Schwarzenberka. Pipojením ke Praze nastane zajisté Koším
další perioda utšeného rozkvtu.

Na úpatí jihozápadního svahu Bílé Hory jsou epy, díve Žepy.
ves s 66 d. a 934 ob\'v., s liliálním chrámem sv. Martina, pvodn ro-

mánským, ale v XVIII st. pestavným, s kongregací sester sv. Karla

Borrom. v ženské trestnici s chrámem Božské rodiny, r. 1865 z filiálního

ústavu nalezinc zízené: opodál jsou vápenné lomy. K epm po-

pisují se i nkteré domy na Bílé Hoe. zvané tak po blavé oijuce,

která se zde kdysi u velikém množství lámala a z níž jest drahná
ást Prahy zbudována. Bílá hora jest plá. která srázn spadá ke
Koším a k Motolu, povolnji k epm. a nalezla svtodjného jména

událostí v djinách eského národa nejosudnjší, bitvou ze dne » li-

stopadu 1620. V nerovném sotva více než jednohodiném boji byl tu

na staletí podryt zdrav\-. k\etouci strom národa i státu eského.
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8 listopadu I62U, v den nedlní, stála proti sob vojska dvou

stran, císaské a liguistické v potu 5().U0(» muž, jemuž velel dle jména

vévoda Maximilián Bavorský, ve skutenosti Jan hrab T i 1 1 y, a vojsko

královské, ítající ne-

mnoho pes 20.000

muž. jehož vrchním

\dcem byl Kristián

kníže AnhaltskS'. Ob
vojska dorazila na Bílou

horu po chvatném po-

chodu od Rakovníka

:

eské teprve téhož dne

v hodinu s plnoci, una-

vené a zemdlené. —
Uherští husai a n-
které oddíly nmecké
pchoty zstaly v Ru-

zini. K ránu pitáhli

císaští, kteí nejprve

])epadli nestežené od-

díly v Ruzíni, \- nich

200 muž pobili a pes
1.000 koní ukoistili. Ne-

hoda tato vzbudila ne-

])íznivou pedtuchu

v adách eských,

k nimž se Uhi a Xmci
utekli, a ponvadž byla

obava, že císaští pe-
jdou ihned z rána k úto-

ku, kázal Anhalt všemu
vojsku, aby se posta-

vilo v šik bitevní. Hlavní

síla císask5'ch stála

z rána již kol Hostivic,

královští ale pestávali

na pevném jinak po-

ložení na pláni Blo-
horské, již odhodlali se

hájiti. Vojsko eské
rozestaveno bylo v trojím šiku ; v prvém byla pchota a jízda, ve

druhém pchota, která mla ve chvíli potebné prvému šiku pomoci,

ve tetím jízda uherská. Délka eského šiku inila ne cel5'ch 3.000 m.

UMÉr.Á SiCENlNA S ROZHLEDNOU NA CIBULCE.



256 -

Xejzazší |)ra\ kídlo slálo v krá-

lovské obore HvOzd, sted na pláni

Blohorské, levé kídlo zabíhalo až

k .Motolu. Pro ochranu eského
\ojska žádal Anhalt. aby byly rychle

poízeny náspy, ale stalo se lak

mrou jen nepatrnou, tak že sotva

deset dl mohlo býti na nich umí-

stno. 30<) husar stálo na kidle

pravém a 1.5CMJ na levém, aby \|)adli

ne])iteii v bok. A'edení ml Anhalt,

na levém kídle hrab Hohenlohe.

Xa císaské stran rozhodl Tlily proti

generálu Karlu Lonquevalu hrabti

Bou(|uoiovi. aby se s útokem na slabší

a noním ])ochodem i útokem pede
dnem zemdlené vojsko eské ne-

otálelo. Bitva vlastn již poala šar-

vátkou pedních stráží u potoka,

díve než byly rozkazy dány. Stráže

eské ustoupily ped císaským ped-
vojem. jemuž velel baron Anhalt. ímž
sice nebezpeenství prchodu bainami

bylo zažehnáno, ale zárove pedvoj císaskV' odtržen byl od jádra

císaského vojska; než mohli však Cechové udeiti na pedvoj nepá-

CINSKY.P.AVILl.ON K.Ji CIBULCE.

Fot. Ad. Krber.

Fot. .\d. KOrhcr,
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pomník biskupa hrabete thuna
na hbitov košiském.

Fol. A. Kurber

telsk\-. od svých vzdálen\-, k]itímuž radili vdcové Moravanu mladý
hrab Slik a Stubenvoll. vypravil již Tillj' posily a tim dodal mysli

vojsku svému. Zatím došly i ostatní ásti císaského vojska na bojišt

a po deváté hodin nastaly obecné píi)ravy k bitv.

Fot. K. erný

\'I1.IA BERTRAMKA V KOSIKICH.
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PRACOVNA MOZARIOVA NA BERTRAMCE.
Fot. J. Bareš.

Císaské vojsko, vedené Bouquoiem. stálo na kidle pravém. liliy

s liguisty na levém, veškery pak branné síly rozdleny ve trojí šik.

Dél bylo toliko 12, ježto nebylo lze ostatní pepraviti pes potok roz-

bahnéný. Cechové císaským v rozestavování se nijak nebránili, hlavn
na radu Hohenlohovu, na njž bezprostední vina porážky odtud jiadá.

POKO.I ..iu/..nk.l .A BERTRAMCE.
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XA HKEBEXKACH.
Fot. Jos. Bareš.

né. Po poledni hodin ])ro-

hlášeno po císaském lá-

boe heslo dne ..Maria",

bojovníci opásali se bí-

lými páskami pro roze-

znanou, naež z ];)ra\'ého

kídla dva pluky pchoty
a oddíl jízdy udeily na

eskou jízdu, jíž velel

Jindich Matiáš hrab
Thurn. Tento odrazil útok

a zanesl zmatek do pra-

vého kidla císaských.

naež z obou stran volány

posily. Z eské strany

pivolal Thurn svj pluk.

ten však po njaké chvíli

zastavil, vj^stelil do vzdu-

chu a dal se bez píiny
na útk. Na levém kídle

eském vznikl zmatek a

v záptí obrátila 'se zpt
jízda ve stedu ped prvým
šikem postavená, již An-
halt marn snažil se za-

staviti. Císaská posila,

již pivedl Tiefenbach.

nýbrž vyhazovali

nás])y ped pr\\'m

šikem ; veliká ást
vyšších dstojníkíj

zatím odebrala se

do Prahy, nee-
i<aji(' \- ten den

ani boje. \' císa-

ském \'ojšt na-

proti tomu konány
pípra\-y všestran-

PAVILLON V KLAMOVCE.
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\ihla zp("'t jízdu eskou i pcholu jjluku Hohenlohova. Kaplirova

a Zerotínova a obrátila celo eské levé kídlo na zmateny útk.

Mladý kníže Anhalt snažil se s jízdou pravého kídla císaské za-

staviti a \- prvém okamžiku spsoliil i zmatek v adách jejich, v nmž
pší pluky Breunerv a Tiefenbachúv byly rozraženy a povaleny.

Chvatn spchal oddíl Moravské i)choty jízd na pomoc. Zdálo se,

že kloní se vítzství k práporm Cesk\'m. nebo v adách císaských
\znikal již ze zmatku útk. plui^ox nik I-ilij) Breu:ier a mnozí dstojníci

Kol Pavel Korber.

^M,.

P,A\'1LL0N V KLA.^tO\•CE.

i vojínové zjímáni, jiní s plukovníkem La Croix zbili. Tu vsedli

vévoda .Maximilián a hrab Bouquoi na kon a spchali k svým,

abv jim dodali odvahy. Souasn spozoroval Maximilián z Liechten-

štejna podezelé hnutí mezi Uhrj', za eským levým kídlem postave-

nými, a shledávaje, že chtí užíti zmatku ke koistní v táboe císa-

ském, vypravil proti nim Polské kozáky, vedené Stanislavem Kousi-

novským. Husai ped kozáky dali se na útk, jedni do vinic nad

Košíi. kdež vtšinou byli zbiti, jiní údolím Košiským k Vltav, v niž

utonuli mnozí, hlubokou eku pebisti se pokoušejíce. Také vévodovi

Bavorskému ])odailo se zadržeti útok mladého Anhalta. jemuž v bok

vrazil plukovník Kratz; hrdinský kníže rann jsa. spadl s kon a poz-



dji zajat. Toliko ješt pra\é kidlo eské,
kdež stáli hlavn Moravané, vedeni Jin-

dichem hrabtem Slikem. vytrvávalo

v boji a k nim pidal se Thurn se zbyt-

kem pluku svého, vida však neodini-

telnou již porážku, dal se rovnž na
útk ku Praze. Ze dvou stran byli na-

jiadeni Moravané, v týle majíce zed krá-

lo\ské obory ve Hvzd, bránili se ale

udatn proti útokm jízdy. Konen
podlehli pesile erstv došlé pchoty
s velikými ztrátami; obora byla naplnna
mrtvolami jejich a toliko malý oddíl s hra-

l)t(>m Slikem upadl v zajeti. O druhé

hodin odpolední dobojováno ve Hvzd.

.ALT.AN V KLA.MO\'CE.

\'ítzství císaských bylo úpln. Cí-

saští mli mrtvých a ranných asi

400 muž. Cechové pes 1.000. nad

to tém veškery prápory. '() dl,

mnoho tisíc koní a asi 7(K) zajatých,

mezi nimiž byl mladý kníže Anhalt.

\' t chvíli král Friedrich kvasil na

hrad Pražském s vyslanci Anglickými,

lehce váže poselství Anhaltova a Thur-

no\a. že l)itva neodvratná a aby iii-

tomnoslí svou vojsku dodal odvahy.

Konen po hodech vyjel k vojsku,

ale již u Strahovské brány potkal se

s prchajícími vojevdci.

Xa míst, kde rozhodnut dvst-
let\' zápas náboženskx' v Cechách, za-

ložil roku 1628 vítzný Ferdinand II

chrám Matky Boží Vítzné a klášter

Servit. tento však nebyl mnichy

nikdy osazen, pozdji pak stal se

PO.MNIK K.A.RI,A IV

V KLAMOVCE.
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z nho hostinec. Z Prahy a z okoh' poádány pouli rcského lidu na

místo jeho porážky, až Josef II pouli zakázal a chrám r. 1787 zrušil.

R. 1812 byl však opét obnoven. Bojišt samo bývá v den 8 listopadu

navštvováno z Prahy truchlícími zástupy lidu: pislušejic nyní k velko-

statku Motolskému Kižovník Svatojanských, bylo práv na delší i^adu

let pronajato ke cviením vojenským.

Xa severu, tam kde skláni se Blohorská plá prudce do úlehle

potoka Libockého, jest král. letohrádek Hvzda y oboe téhož jména,

pvodn Zlatá hvzda. skvK' pomník dvacítiletého ( I .S47— i .567

)

zemského správcovství umnimilovného arciknížete Ferdinanda. Chtje

Fot. P. KGrber.

OKR. CHORUBiNEC
NA BLOHORSKÉ SILNICI.

zíditi blízko královského hradu Pražského dstojný- pobyt pro tajn

sob oddanou chof. slinou Filippinu Welserovou. narýsoval vlastni

rukou ponkud podivný plán šestihranné hvzdy a dal zbudovati leto-

hrádek v létech 1555— 1.557 nejistším slohem renaissannim u dvou

patrech, s vysokou stechou a mohutnou pozlacenou hvzdou na hrot

vvsoko pnoucí se bán stechové. Místnosti pízemní ozdobeny draho-

cennými ozdobami štukovými, pedvádjícími scény z ímských djin

a ze starovké mythologie, za jichž pvodce pokládá se A'lach Paolo

deila Stella. Letohrádek sice byl obj-ván a konány v nm hluné
slavnosti dvorské, zvlášt r. 1568. pak za Maximiliana. Matiáše a Fried-

richa Falckého, ale nebyl nikdy dokonen. Pi nm zízena a zdí

ohrazena královská obora, která jest podnes zachována, a se již zv
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V ni nedrží. Po celé XVII a X\'III <l. bývaly letohrádek i obora ješt
udržovány. \' XMII st. sem položena pout Bevnovská v nedli po
\-. Markét, mající s mysli lidu Pražského zapuditi vzpomínku na
katastrofu Blohorskou, i slavena s velikou bujnosti, píhodnou nej-

krásnjší dob letní, až probuzen uvdomní národní ji nahradilo pouti

na bojišt v den bitevní. R. 1757 Friedrich II Prusky, obléhaje a boe
Prahu, ml zde svj hlavni stan až k odchodu na bojišt u Kolína.

Josef II odstraniv r. 1784 prachárnu z Prašné brány, peložil ji do

fot, 1.. iMojiiš.

%^

• gf.^-ffvawiaitin j^t

BOJIŠT B:í1.0H0[«KE.

Hvzdy, pi emž vnitro letohrádku rzn pestavováno a kolem nho
zbudována šeredná zed se stílnami. Odtud, krom doby Pruské okku-

pace r. 1866. nebyla Hvzda nikomu pístupna, až teprve r. I87-I-, když
byla z ní prachárna odstranna. Tu se ukázalo, že drahocenné ozdoby
štuko\'é byly, od voják svévoln kaženy, jakkoli jsou nejvzácnjším
umleckým dílem svého druhu severn Alp. Hvzda popisuje se ke
vsi Liboci se 131 domy a 1.292 oby v., která skládá se ze dvou ástí.

Horní Liboc, piléhající ke Hvzd, skládá se z úpravných letních

píbytk Pražan. Dolní Liboc v úlehli pi potoce honosí se farním

chrámem sv. Fabiána a Šebestiána pvodu dávného, ale v 1. 1842—1844
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ze základ pestavnrlio. s(> stihlou vrží. Obyvatele vsi hledi si hojn
obchodu s mlékem do Prahy. Ve vsi vyrábi se sodovka a jest mlýn.
R. 993 darována Liboc s lesem Malejovem. nynjši Hvzdou, klášteru

Brevnovskému, který ji držel až do válek husitských. V X\'\ st. stala

se zbožím královským.

Na západ svažuje se líilá hora do mlké úlehle, v niž až po bv-
vaiou bránu Strahovskou, po obou stranách aerárni silnice Karlovarské.
r()zkl;id;i se

BITVA NA BÍLE HOE.
Dle souisné Sadelerovy rytiny ze sbirky ed K 1' KheiLi.

BEVNOV, veliká ves. ítající s Tejnkou a Malým Bev-
novem v 317 d. (v Bevnov 127, v Tejnce 171) 7.758 obyv. (vBev-
nov 2.929, v Tejnce 4.180) r. 1900. r. 1907 již však pes 9.000. rychle
rostoucí pro bezprostední blízkost král. hl. a sid. msta Prahy, kev-

Fot. P. Kdrber.

CHRÁM MATKY BOŽÍ .S A.MBITY

NA BÍLÉ HOE.



— 265 -

XADVOKl S CHRÁMEM MATKY BOZI

XA BÍLÉ HOE.
Fot. P. KJrter.

nov jest osada inaslaiá. palrn vzniklá, soiuiic dle jména, na pd
vykliieného lesa. Knize Boleslav II po rad bisl^upa Vojtcha Sva-

tého založil zde r. 'W3 pr\ý co do doby mužský klášter v Cechách

písného z;íkona sv. Benedikta se \'2 mnichy z íma pivedenými;

prvým opatem byl nkdrjši uitel sv. \"ojlcha Radla. kter\' pijal

jméno Anastasia. již ale po tech létech odešel na arcibiskupsk\'' stolec

Fot. I". Korber.

AMBITY KOLEM CHRÁMU NA BÍLE HOE.
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Ostihomský. BolesUn- II i Híclislav I nadali klášter l)ohalýnii sUilkv.

mnichové pak vlastní rukou vzdlali chrám sv. Benedikta i konvent
a peovali o vzdláni okolní pdy, zvlášt o vysazováni vinic na vý-

slunn\''ch stráních. Za Otakara I obdrželi Icsni Újezd Poliky, za Vá-
clava 1 Broumov, kdež založili druhý svj klášter; na Morav byl nej-

KAPLE JERUSALEMSKÁ NA BÍLE HOIÍE.

znamenitjším jejich majetkem Rajhrad. Na poátku Husitských válek

uchýlil se opat s vtšinou konventu do Broumo\a. kterýž odtud stal

se i dle jména sídlem jeho, klášter pak Bevnovsk\' s dvma jeho

chrámy sv. Benedikta a sv. Markéty, 22 kvtna 1420 zkazili Táboíi i lid

Pražský, kdežto statky jeho rozchvátil král vSigmund. Po šesti létech

dal opat Heman kopati v troskách klášterních, ale po válkách zstalo

zde jen proboštství pi nov opraveném chrámu sv. Benedikta. R. 1545

zbudován znova i chrám sv. Markétv. R. 1674 zbudován klášter nov
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ze základ, ponvadž však již r. 1678 vše ohnm bylo znireno. svena
r. 1701 nová stavba opatem Otomarem Zinkem Krišlofu Dienzenhofrovi.

Roku 1715 byl klášter i s krásným chrámem sv. Markéty dovršen

v ušlechtilém baroku — chrám sv. Benedikta zboen již r. 1620 —

,

naež opat stídav sídli v Broumov i v Bevnov, ale nmeck}'
konvent Broumovsk\'' má pevahu nad Bevnovsk\''m a tak nejstarší

klášter eský octl se v rukou nmeckých, ba ztrácí i jméno své, nebo
obyvatelstvu Pražskému i okolnímu obvykle slov ,klášterem u sv.

Markyty". Vedle chrámu a krásného parku honosí se klášter knihovnou

o Í8.U(H) sv. a museem; pi chrám jest i fara, spravovaná mnichy.

Skupina soch nad studánkou Vojtšskou z r. 1750 pedstavuje utkání

se obou zakladatel kláštera, knížete Boleslava a sv. A'ojtcha. Až
do XMII st. byli v Bevnov neetní poddaní klášterní, u silnice

klášterní dvr _stará tejnka'" a v okolí hojné vinice. V XVIII stol.

z -tejnky" a klášterní vinice Liborky vznikla ves Tejnka, opodál pak

bojišt Blohorského, kde bývala zaniklá ves K u romrtvy. pozdji

Bevnovek, obnoveno sídlo, zvané odtud B e vn o vem Malým.
Za dn našich jest v Bevnov pivovár, chemická továrna, výroba e-

tzv, ústav zaopatovací; obyvatelé provozujído Prahy obchod s mlékem
a živnost rukavikáskou. ^Inozí zamstnáni jsou na stavbách a v pr-
myslových závodech Pražských. Kiášlerni velkostatek Bevnov má
\-vmry 444 /la.

V údolí potoka Litovického. pod severním sklonem Bílé hory.

rozkládá se po obou stranách silnici^ Karlovarské Kuziii. díve také

HVEZD.A



— 268 —

Husin. \(s se <)4 (I. a 1. 1.ifi ()l)y\'.. s nikrovárcm. Kuzi byla již r. 993
darována klášteru Bcvnovskému. Ped Husilskými válkami vznikla

zde tvrz, která r. 1429 jjiipadla ke statkm nejvyššího purkrabství

Pražského. Z jjurkraljského dvora vyvinul se nynjší velkostatek de-

skový o vým'í-e .'{íi9 ha, majetek království eského. Xa potoce jest

starobylý mlýn. Xíže po obou stranách potoka jsou \'okovice s to-

várnou na šamolky a ncMilerými cihelnami. Rustikální velkostatek

Fol. L. Mojžíš.

LIBOC.

.\I. 1 Iam<M-nik()\é má výmry \\5 ha. 0])o(lál na jjravém ijehu potoka
\'e I esla\- í n, \is. k níž popisuje se samota Hoivojka, se zámekem.
cihelnou, kamennými lomy, se dvorem píslušn^-m nkdy ke statkm
ncjv. purkrabství a s rustikálním velkostatkem M. van der Oesterenové
o 49/;fl. I Veleslavín byl pvodn zbožím kláštera Bevnovského. Odtud
pocházel Štpán Adam, otec slavného „arciknihliskae" a ])rosaisty

Daniela Adama (1545—1599), který povýšen byv do stavu erbovního,

pijal heslo ,/. Veleslavína". Na obou svazích výšiny, jež oddluje údolí

Litovickéh(j nebo Šáreckého potoka od potoka Bevnovského. jsou
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CHRÁM S\'. MARKÉTY V BEVNO\'É.

Slešovice a Slrcš o \' i r k y. pLixodnr 'J r eš o v i c c, vs se 131 d.

a 2.525 ol)yv. s nkterými samotami \- hvxalyeh \inieich. zejména
Andlkou. l>anenskou a Kaje lakou, s krásnvm farním chrámem

Fot I. Moj

KLÁŠTER \' BEVNO\'.



sv. Norberta s vysokou i štíhlou v/A na xýšinr. okolí Pražské ovládající,

zbudovaným v románském slohu r. 1889 až 1891 nákladem kláštera

Straho\ského, s temi cihelnami, lomy opukovými, s v\''robou rukaviek.

(Auki^i. s\t a leštidel nu boty. Stešo\'ice bývaly zbožím kláštera Stra-

Fot. L. jMojžiš

PORTÁL BREVNOVSKEHO KLÁŠTERA.

hovského, kterS' r. 1756 založil na Andlce dvr s kaplí sv. Andl.
Kajetánka byla zbožím zrušeného kláštera Kajetán nebo Theatin
v Menším mst Pražském. Stešoviky vznikly z vinice Kocourky

r. 1824. Na Panenské jest aerární hebinská stanice. Obyvatelé Ste-

šovití jsou po výtce dlníci stavební.



v širé rovin. od úpatí Šárecké výšiny až po Pražskou bránu

Píseckou nebo Bruskou, šíi"i se

DEHNICE. nyní nesprávn Dejvice, osada pedmstská, která

skkidá se z ástí: Šárka Horní a Dolní. Dej vi ce-Po d ba ba.

bývalé vinice na jižním svahu výšiny Šárecké Juliska. Kotiáíka.
Strahovka i Stáhlavka a rychle vznikající pícíhnslské sídlo Dej-

vice u Brusky, se 278 d. a5.l09obyv r. IWU. r. 1907 v pti ástech

Fot L .Mojžíš.

CAST klášterní BUDUVY \' BREVNU\'E
SE STUDNÍ \'(JJTÉŠKOU.

bez samot 246 d. a pes 6.()()() obyv., s farním chrámem s\'. .Matje

na výšin Šárecké, z daleka viditedlným. založeným již Boleslavem

II. v nynjší podob z r. 1771, u nhož v nedli po sv. Matji koná
se oblíbená pou, prvé veselí Pražan po zim v pírod. Dehnice

jsou sídlem velkostatku o v\''me 472 ha, píslušného k proboštstvi

kapituly sv. Víta; probošt má tu také krásnv' letohrádek na úpatí

výšiny Šárecké. Vinici Pernikáku (s kapH sv. Michala Arch.)

drží JUDr. rytí Grimm. U stanice Bušthradské dráhy jsou veliká

skladišt uhelná, dlostelecká laborato a vysoké nové budovy záso-
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Fot. F. Kiirber.

l)áren voicnských. ("ást Dchnicc u Hrušky rvclilc se zvclcl)ujc stavbami
velkomstského nizu. v nichž oln-vají Octni |)íisiušníci Pražští, xcjmna
úednici, zvlášt pak nuditi jest mohutného rozvoje této ásti, až bude
ku Praze pi'i[)ojena a dostane se ji spojeni drahou elektrickou. Již nyni

iní úpravné ulice dojem

\elmi píznivý. Dchnicc

samy podél úpatí výšiny

Šárecké bý\;dy i)u\()dné

rozdleny mezi Pražské

nej\yšší purkrabství a

kapitulu \'yšehra(lskou

;

smnou zboží |)urkral)ské

pipadlo roku 1320 pro-

hoštství hradu Pražského.

Ke konci X\' st. Dchnicc,

jsouce v rukou nkterých

mštan Pražských, zve-

lebovaly se vinicemi, všt-

lK)van\'mi na stráni Šá-

recké. R. 1595 purkrabský

dvr v Dehnicích pidlen
úadu nejvyššího komor-

níka, dva dvory nkdy
proboštské, které posléze

držel soused Novomstský
Michal \'itman. roku 1621

pro úastenství v jjovstání

eském popravený, na

vráceny r. 1622 proboštovi,

kterv r. 1796 koupi nabyl

i dvora komorniiho. —
Šárka Horní a Dolní pro-

stírá se s ásti na výšin
kolem chrámu sv. Matje,

s ásti v romantickém

údolí téhož jména, pro-

slaveném v povstech e-
sk\'ch pannou Sárkou z družiny \'lasliny na Dvín, která sem vlákala

Istn dvoenina knížete Pemysla Ctirada a vydala jej na smrt pomsty-

chtivým družkám svým. Dolní Šárka v údolí skládá se z mlýna a z etných
osamlých dvorc, lelohrádkv a letních hostinc (Sanytrovka, Satovka.

špitálka. Václavka, \"elingrovka a Žežulka). které po celé jaro až do

pozdní jeseni za pkných dnv oživují zástupy lidu Pražského, toužícího

STUDN.V VOJTŠK.V \' BE\-.\0\'É.
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PROFESSNl lístek SV. \0J1ECHA.
Z klášlerniho archivu v Bfevnov.

i-.>t. L. .Mujžiš.

po oddechu \' úcln alnc pírod, ji/ chítralvterisuji nrktcrc /xiášl zajímavé

kouty, jako Džbán. Ccilovv vidle. ertv ml\n a p.. ve vnadném stínu

košatého stromoví a pi osvžující he letní. Tu naskytuje se vítaná píle-

žitost studo\ali povahu lidu \-elkomstskho. Až do XII st. bvla Šárka
pokryta mohutným lesem \- údolí i na výšin, který náležel k hájemství

hradu Pražského. Karel l\' kázal osazovali výslunní- strán vinicemi.

ást lesa byla zbožím ])rol)OŠta hradu Pražského, kterv ml v Dolní

Šárce i dvr. z\aný Cjezdcem \- Šárce; také tam chli-bil man pro-

RUZIN.
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MLÝN V RUZINI.
Fol. Jos. Bareš

bošKiv. jemuž náleželo les ostíhati. Man Jan Sárek za Husitsk\''ch vák^k

pisvojil si zboži proboštské, na nmž potomci jeho hojné vinice zakki-

daU ; ale Ferdinand I zboží toto proboštství navrátil. Níže jest Podbaba

Dehnická po pravém behu potoka a podél Vltavy, pod horou Babou,

na nmž umle z byv. vinaského domu upravena za novjších dob

sícenina. z Prahy viditedlná. Podbaba >kládá se z etnvch a namnoze

velmi úpravn\''ch vili i letních hostinc, pro blízkost pak a pístujjnost

svou jest z Prahy po celv rok hojn navštvována. — \' Dehnicích

ZÁ.MEK \'E VKLESL.WINE.
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jsou tyi vrlikL- závody cihláské, sladovna. proboštsk\- pivovár, lo-

várna na tapety a oIj. záložna.

S Dehnici a zvlášt s ásti jejich V Brusky souvisí nyni

OVENEC, PEDNÍ OVENEC, novji (od r. 1880) BUBENE, i)redméstská

osada r. 1900 se i8'> d. a 5.5A8 obyv.. r. 1M)7 již se 267 d. a ^„SOO obyv..

k nmuž popisuji se Letná. Králoxská Obora. Cisarsk\' mlvn.
Král. lovecký zámek a

Sady Buko\y. s íarním chrá- ''' chaiupa.

mem loti r. 1787) sv. Gottharda

již r. lo2(i pipomínaným, ale

v nynjší stízlivé podob
z r. 1801, k nmuž pifaena
i dolejší ást Dehnic, s chla-

peckým pensionátem školních

brati sv. Václava, se sanatoí

pro choromyslné a nervy choré,

s blidlem, appretovnou, tkal-

covnou a prádelnou bavlny,

s továrnami na fosfát, zboží

hlinné, pístroje mechanické,

s velikou papírnou, se závody

na nábytek, žalusie, luebniny,

kvasnice, úly, s deskov\'m

velkostatkem .Moice SchlíJchta

z Heraltic o 105 ^ VN'mry,

s ob, záložnou, Píjvodní Ove-

nec kupí se na jižním pov\'-

šeném behu Vltavského ra-

mene, které objímá velikx^ Cí-

sasky' ostrov, k nmu druží

se na Letenské pláni nádherná

ást villová. až k Dehnicm
dobíhající. Nejsevernjší ást
pi \'lta\- zabírají továrny a

domky dlnické, — Ovenec
býval s ásti duchovenstvím

kláštera Teplského, s ásti s mlýnem pi \'ltav jepiišek Svato-

jiských, s ásti hájemstvím hradu Pražského, v nmž byla obora jelení.

Jeden dvr píslušel ke statkm nejvyššího purkrabství Za Husitských

válek zmocnili se Ovence Pražané, jimž bj-l r. 1547 Ferdinandem I v plen

vzat. Rudolf II obnovil oboru ve velik\'ch rozmrech a vystavl v ní

nádherný zámek lovecký, kdež choval všeliká vzácná zvíata z dalekých

krajin, stavov pak pikoupili pro nho ostrov, jenž odtud slov Ci-

KAPLE NA KAJETANCE.



276

CHRÁM SV. MATJE NAD SARKOU.

SARECK1-: I UOl.i

S CHRÁMEM S\'. MATJI

saiským. I)\ur a mlýn ziistaly

])n slalcich nejvyššího purk-

raloslxj. ještr Karel \'\ lovíval

\' (ihorc. Toliko jednou v roce.

když v iilery |)o \'eiiké noci

slaven .slamnik". národní to

veselí Pražan, byxala obora

jti^ístupna lidu. Maria Teresia

prohlásila ji za veejný zemský
sad. Pi korunovaních slav-

nostech Leopolda II r. 1791 ko-

nány hlun slavnosti v obore,

zvlášt lidov svatby ze U)

tehdejších kraj eských. Nyní

spravuje oboru výbor zemskv.

Po celý rok shromaždují se zde

Pražané zámožnjších tíd ve

ihou restauracích, kol rybníka

a na veliké jízdné dráze. Lo-

\-e(ký zámeek jest letním

bytem místodržitele království
( "eského. \'eliký mlýn i)íi \'lta-

v slov posud Císai^ským. Nej-

\ ýchodnjší ást obory jest za

noNjší doby výstavištm, od

r. K59! ozdobeným^\elikole|)ou

|)rúmysIovou dvoranou jubilejní

výstavy a píslušnými k ni bu-

(loxami okolními.



skalní prlom ,dzbán-
v divoké šárce.
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Z OKOLÍ .DZBANU-
V DIV. ŠÁRCE.
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Xa pramenech iioluka. l<l('rými se Šárecký poldk z leva zesiluje,

jsou .\ci)ušice opo l.il vlídných hájii. ves se 1.^7 d. a 1.332 obyv.,

k niž popisuje se ta]< zv;:ná Nehiišická Šárka, totiž samoty^a bý-

valo vinice I e n c r á 1 k ;;. ( í a !) r i e 1 k a. I' a c h m a n k a. V e 1 i k á i Malá

„ERTiJ\'Y VIDLE' V DIVOKÉ ŠÁRCE.

Šedivá, Sevice. Truhláíka. Subrtka a Vizerka. Hoejši

divoejší ást údoli Šáreckého jest pdou Nebušickou. Tu r. 1680,

když v Praze ádil strašný mor. založen hbitov morov\' a oi)odál na

tvrdé skalce kaple sv. Jana Xep.. kteráž r. 1719 ustoupila novému
chrámu téhož svtce na hbitov, od r. 1785 farnímu. Fara i farnost

šlovou úedn Š ár k a - X e b u š i c e. V míst jest slévárna kov, výroba

etzv a mlýn. zvaný Dubo v \'. Severozápadn Xebušic na svažitém
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SRICENE SKALY V DIVOKÉ SARCE.

lemu mlké kotlinky rozkládá se ves Pední Kojjanina se samotou

Preláty, nkdy tvrz a vladyí statek vedle jistého zboží kapituly

Pražské, od r. 1572 majetek Jesuit Staromstských, s památným
filiálním kostelíkem sv. Maí Magdalské ve spúsobu byzantsko-románské

rotundy a s pvodní tverhrannou vží prelní; r. 1779 sesula se ást
chrámu vetchostí vku, r. 1862 byla však opt v pvodním slohu i roz-

mrech zbudována. Uvnit jest zajimav\- skládací oltá z XV st. Hou-

ževnat uchovávaná tradice tvrdí, že byl kostelík ten za dob knžny

Fot. St. Cernv

MISTUDRZITELSKV LETOHRÁDEK V KRÁL. OBORE.
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Ludmily Svaté pesvcen ze svalynr staroslovanského božství Krasiny

ve chrám kesfanský. \a západním svahu Kožich hbetv, uprosted

širé a úrodné roviny, jsou položeny pi aerární silnici Horo mice,
ves se 131 d. a^ 1.270 obyv., nkdv duchovenství kláštera Strahovského,

který dosud tu má zámeek s kaplí sv. Anny a deskovx' velkostatek

Fot. Ot. Šetele.

ZE SARr:CKEHO UDOLl.

výme 1.365 ha, a s cukrovarem, jihovýchodn odtud Lys oleje,

pvodn Ly sóla je, kteréž s nkterými samotami a s Lysolejskou
Šárko u, sem popisovanou, ítají 129 d. a 1.467 obyv. V Horomicích
a Lysolejích uchovaly se ješt nkteré vtší kmenové statky sedlské.

Na východním svahu Kozích hbet, v mlkém údolíku po obou stranách

luního potka, jest ves Suchdol se samotami Chumberkem, Na
an dílkách a mlýnem S páleníkem, nkdy duchovenství jeptišek
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KAPLE SV. JANA NEP. T JENERÁLKY V SARCE.
Fot. Jos. Tnchecí.

Svatojirských, ped válkami Husitskými tvrz nápravnická. od r. 1 079

zboží kláštera Benediktinského na Slovanech v Praze, nyní velkostatek

téhož kláštera o v\'me 243 ha. so zámkem, s kaplí sv. Václava

z r. 1704, s lomem na štrk a dvéma mlýny. Spsobem své stavby

zajímavá jest stará veliká hospoda s vysokou mansardskou stechou,

rázu na konci XVIl st. obvyklého.

Fot. T. Srajer.

chr.4mi:k sv. mái aiagdalske
\' pední kopanin.
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Xa levém IjícIui \'ltavv jest Sedlec, kdysi zvaný za Babou,
nyní nesprávn Sele. se starobylou kaplí nejsv. Trojirc, rustikálním

velkostatkem M. Novotné o \\5i ha a zastávkou parolodni. Tam kde

do údolí \'ltavského ot\írá se široké údolí potoka Ountického, Tich\'m

údolím zvané, šiii se pddél Vltavy, po obou bezích potoních a na

okolních stráních mésl( éko

ROZTOKY se 124 d. a l.fX) oby\-.. oblíbené letni sídlo a výletišt

Pražan, pístupné drahou, ijarolodi i |)ovozem. zvlášt hojn navšt-

vané v dob ii^šového k\lu. jimž halí se mohutný stromoad, se

zámkem a drskoxvm \clkostatkem Josefa Ledra o v\-me .335 ha,

s továrnami na yloijv a na \vtažek z barevn\ch dev. cihelnou, olejnou.

SI KEt^OVÉKÉ KACHLÍKY,
NALEZENK V ZADNÍ KOPANIN.

mlvnem, aerární dílnou na stelný prach, etnými hostinci i letními

restauracemi a stanici i)arolodni. V Roztokách pipomíná se již za dob

pedhusitských kaple sv. Jodoka pod patronátem opata Bevnovského,

kterv tu ml i dm svj opatský. Nynjší farní chrám sv. Jana Ktitele

zbudován r. 1866 z milodar na míst obecní sýpky v moderním slohu

gothickém. Od r. 17r6 až do r. 1842 byla lokalie, pozdji ve faru pro-

mnná, pi kapli zámecké, až do r. 1867 pi chrámu sv. Klimenta na

Levém Hradci. V Roztokách rozvíjí se velmi ilý život zvlášt za prvých

dob jarních, dokud nepone pravá doba letního pobytu. V etných bý-

valých vinohradech na okolních stráních oživuji se úpravné villy a také

domy msteka hostí v sob peetné obyvatelstvo Pražské, s Prahou

stálý styk udržující. Úzká rokle spojuje s Roztoky Žalov s Levým
Hradcem a Podmorání, ves rozloženou jednak v údolí potka,
jednak na stráni k ece se svažující. Na behu Vltavském, na tech
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stranách jsouc hlubokým úpadem oljkloiieno a toliko na jctliné sou-

visíc s okolní rovinou, zdvihá se staroslovanské hradišt se svahy

kdysi rukou lidskou uhlazenými, na nmž stával za prvých dob histo-

rické pamti naší knížecí týn Levý Hradec, nei^ochybn druhé hlavní

sídlo knížat kmene eského, pipomínané již za boje mezi Neklaném
Pražským a \'lastisla\em Luckým. Tento vpadnuv xojcnsky do kní-

Fot. Jos. Tachecí.

m
LEV-i HRADLU

žectví Neklanová, udei^il nejprxé na Levý Hradec, jehož obyvatelé ale

hrdinsky se bránili. Boivoj 1 zde sídlival a v živé pamti národa jest

podání, že zde zbudoval po pokesténí svém prv\' kes(ansk\'' chrám,

sv. Klimentu zasvcený. Ješt r. 982 byl Levý Hradec sídlem knížecím,

kdež držán snm, kter\'' zvolil na stolec biskupský Vojtcha Svatého.

Brzo potom hrad opuštn a hradišt s okolím stalo se zbožím jeptišek

SvatojirskS'ch, kterýmž sice za Husitských válek odiato, ale r. 1.597 na-

vráceno. Z nkdejšího hradu zachoval se jediný filiální chrám sv. Kli-
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menla: pvodní rotunda zniena r. I()4I cisaíem Jindichem lil. chrám
ale ()l)no\(n. naež ve Xlll st. poprvé a r. 1684 v nynjší prosté ba-

rokní p()d(il) |)i-estavn. Zdá se. že Levý Hradec s okolím svS^m bS'val

za slovanských dob velikým pohebištm, jakož nasvdují i jména
Podmorání a Zalo\-. Pohi^íchu velepamátné místo toto nehrub jest po-

kolení nynjšímu známo, jakkoli památný kostelík s nízkou hmotnou
vží svou se \ zdušné v\-še poskytuje mil}' pohled na rozvlnné okolí

a vybízí hezihky k ufiomínkiím na nejstarší periody národního života

našeho.

Fot T. Šrajer.

'POD.MORAN.

Nejzápadnjší osadou okresu Smíchovského jest • zámožná ves

Dobrovíz na mirnem západním svahu zv\'šené polohy U \'er\enic

se samotami Soušovém a Krupikou. s kaplí Narození Matk\^

Boží. Xa pramenech potoka Ountického. na úrodn planin a pi
aerární silnici Karlovarské, leží Knževes, nedaleko pak \' krásném

údolí Knzi \ka. zámožné vsi. nkdy duchovenst\'í kapituly Pražské.

s ásti i \'yšehradské. s tvrzí, jíž r. 1420 král Zikmund dohyl a po-

sádku upáliti kázal. Pozdji získali Knživky klášter Strahovsk\', Kn-
ževsi Jesuité Staromstští. \' Knževsi roku 1736 zbudovali Jesuité

ozdobnou kapli sv. \'áclava. Xíže v mlké kotlin, potokem Ountickým
protékané a hojn štpnicemi porostlé, jsou Tuchomice, ves

a sídlo velkostatku studijního fondu království eského o v^mie 669 Aa.
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se zámkem na vyšine namíst starší tví/c jesuity /:l)U(l()vanvm. s farním
chrámem sv. Víta, zijudovaným \- ranném baroišu r. I06H skrze Krištofa

Dienzenhofra a ozdobeným freskami Václava Kramoiina. se hi^bitovni

kaplí sv. Rosalie. s domem sester sv. Karla Borr. a s ústavem ])ro

rekonvalescenty, pivovárem, tišemi vodními a parním mlýnem, cihelnou
a dvma lomy na opuku. R. \(>2\ koupili Tuchomicr Jesuité Staro-

I-ot. T. šrajer.

ZÁMEK A CHRÁM SV. nItA
V TUCHOMklCiCH.

mstští a rozšíili je ve veliké jjanství. jež drželi až do zrušení i-ádu.

Z doby jejich pocházejí etné sochy svatých v míst i v okolí a [)ustá

nyní poustevna sv. Františka. Pi^ed Husitskými válkami byl zde farní

chrám sv. Linharta, kterýž v XVI st. stal se zborem rozsáhlé obce
bratrské, pozdji ale zanikl beze stopy. Pkný les, potokem protékaný,
dli ode vsi této Sta leníce, ves a deskový velkostatek pani Be-
dišky Dlouhoveské z Dlouhé Vsi o výme 4\5 /la. s pivovárem, šla-
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dovnou, temi mlýny a lomy opuko\'ými.

nkdy duchovenslvi jeptišek Svatojirských

a kapitul Pražské i Vyšehradské. Xiže

O 11 n etice a Cern\' Víil. s farním chrá-

mem Nanebe vzetí Matky Boží. farním již

za dob pedhusitských, ale \' 1. 1766 až

1770 ze základu v rokoku pesta\-ným.

s pknou vži prelní, se zámekem,
hrobkou a velkostatkem kajjituly Pražské

o vvme 456 ha, s pivovárem, sladovnou,

temi ml\>ny a lomem na štrk. Ountice

byly vždy, krom doby od Husitských válek

až do r. 1547, majetkem kapitulním. No-

vjší dobou objeveno mezi Ountici a Roz-

toky pedkesfanské pohebišt.

Severn Tuchomic na úrodné |)laninr

ves Lichocpves. Xa pramenech potoka

Pilepského Kamýk se synagoiLíou žiilo\-

skou a dvma leimími dvory. Svatoiio\ským

iM. Brože o 28 ha a Svéllíko\-skvm Jana M.\DONNA . OUNÉTICKA.
Fot. Jiis. Bareš.

Foí. Vil. Frkbcl.

HRAD OKOR.



Ryšánka o AO/w. trnlo l)ý\;i\al lenem Karlštejnským. Xiže Píilepy
Velikó se samolou \'ys()k()u a (ásti vsi ("ernélio \'ola, nkdv
duchovenství jci)lišk Svatojirských a ka])ituly Pražské, která nabyla
/a Ferdinanda 1 vsi celé. Níže Ouholiky. puxodn lloholice. ves

a deskovN' velkostatek Jos. \'ohanky o 15.S /la. se zámkem.

Xad jiotokem Dolanským \cs Bloky. .\i/e Stredokluky. \cs
na i)ra\'(-m behu potoka a po stráni. |)n silnici Karlovarsk(\ nkily
iduná stanice pošlo\-sk;i. s dílnou na stroje hos])o(lásk('. v íarnim

chrámem s\-. Prokopa, zbudoxanvm r. 1711 až I7l2skrxe |esuitv Staro-

ST.ATEK V KOVARI-CH.

méstsk(' \- o/(l()bn('m rokoku. Xi/e ('i('o\i(e a ('i('o\i('ky. \' tVchto

mešní kaple Xale/eni sw Kíže / r. 17:21; \- okolí uinny dležité

n;dezy archaeolo^ick(\ Xíže \- širokém údolí, na jehož (\n potok

rybník na|)áji. <)ko. \-es s malebnými siceninami xclikého hradu.

xbudo\an('ho u|)rosted Xl\' st. neiiochybn skrze mštana Pražského

l"'ránu Rokycanského. který si^ dle nho |)sal. již \šak r. 14')') ])esla-

vovaného. R. I)4'^ |)i])adl jesuitsk('mu semin;ii u sw \'áclava \' Praxe

a byl již r. I67<) pustý. Za no\jších dob krom vysoké vže zbývají

z nho toliko roz\-aliny. \' ()k(ií jest parní mlýn. Západn ( )koe

zámožné \si Z;ijezd a Libocho\iky. východn Xoulonice se samo-

tami Dol skvrn a Xovvm mlýnem, s farním chrámem sv.jana -ija

Híu"k;ich'. z\aným tak od pololu' na ne\clik(' \ýšin'. pu\'odn' í;(i-
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thickým, r. 1682 v l)aroku pestavén\''m. s hmotnou vži prelnou,
bývalé duchovenství kláštera Svatojirského. Severovýchodn Svrkyn,
duchovenství kláštera Bi^evnovského. s filiálním chrámem sv. Michala

Arch. novjšího pvodu, v nmž starobylá kazatelna, a s vápenicí.

\' údolí potoka Zákolanského Kováry se samotou Budí opodál, na

dobe zejmém staroslovanském hradišti, zstalém po knížecím hradu

Budi. v nmž kníže Spitihnv I zbudoval chrám sv. Petra a Pavla ve

spsob byzantsko-románské rotundy s poloukruhovou absidou. Z p-
vodní stavln' zachovala

se iod kruho\á. k niž f°'- '^- S"'"-

za románské doby pi-

stavna hmotná tver-

hranná vž; absis po-

zdji ustoupila tver-

hrannému knžišti. Jsa

zbudován v poloze po-

výšené uprosted hra-

dišt, ovládá starobyh''

chrámek, od r. 1800

dkanský farní osady

Budesko-Kovárské. ši-

ré s\'é okolí. Bude
l)ý\'ala hradem aastým
sídlem knížecím, na

nmž Václav Svatý uil

se knihám slovanským;

z toho ujala se povst.

že bj^valy na Budi
školy slavné již za dob

prv\''ch knížat esk5'ch.

Hrad devnn\'' a valem

chránný pozbyl \'5'-

znamu i zanikl ve st. XIII. Od r. 1262 byl duchovenstvím probošta a kapi-

tuly Vyšehradské, pozdji pipadl ke statkm nejvyššího purkrabství. Níže

nad t5'mž potokem, v údolí obklopeném stránmi, v pole a štpnice vzd-
lan\''mi. jsou položeny Zákolany. ves s cukrovarem na zboží surové

i raffinerií, se tymi mKmj' a dvma cihelnami'; opodál Trnný
Oujezd, díve Oujezdec, také Oujezdec Kašparv, nesprávn
Trnoújezd s cihelnou a ložiskem kamenného uhlí, od r. 1672 zádušní

zboží chrámu Týnského v Praze. Východnji Holubice, ves s pa-

mátným filiálním chrámkem Narození Matky Boží, zbudovan\-m jako

románský kostelec s kruhovou lodí a poloukruhovou absidou; k lodi

pistavn obdélníkový v\'pustek. nepochybn za dob Pražského biskupa

CHRÁM SV. PETRA A PAVLA V BUDCI.
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Pelhíima ( 1224— 1225). Podnes zachovány na tnuli stranách libitovnich

vysoké zdi oporné; vž jesl i)ozdjší. Nedaleko, na miste zašlé vsi

Rusovky ves Kozinec s pknou barokovou kaplí sv. Michala Arch.

z r. 1739. Jako Bude obesli^ena jest ctihodnými vzpomínkami z prvých

dob našeho národa statná a bohatá ves Tursko. položená na úrodné

rovin po obou stranách silnice Teplické, s ])okraovacím kursem
hospodáským, s farním chrámem sv. .Martina, pvodn gothickým. po

zkáze ale r. 1632 Sasy spsobené r. I7CM) do nynjší barokní podoby
[)estavným. s velkostatkem rytíského ádu Ki/ovník s ervenou

Fot. Ot. Hrazánek.

CHKÁ.M \' HOLUBlCiCH.

h\é/di)u a s (hrma rustikálními velkostatky (Antonína Regenomela
a K. Hrazánka. Historická povst eská klade sem místo bitvy

mezi útoníkem, knížetem Vladislavem Luck\''m. a vojevdcem kní-

žete eského Neklaná estmírem, kteí oba v boji jiadli. Cechové

ale zvítzili. Místní povst hledá hrob estmírv tam. kde jest staro-

l)ylý kamenn\' kíž za samotou Tšinou. O prastarém jivodu

Turska svdí bohaté i)opelnicové poJebišt v háji mezi Turskem
a Chejnovem. Od roku 1237 jest Tursko zbožím Kižovník. Na
levém behu Vltavském v krásné poloze jsou Lelky, ves se 104 domy
a \.3i9 oby v., s továrnami na zboží šamotové a hlinné, na lueb-

ninv a s železárnou.

Dr. J. V. Prásek.
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XVIII. OKRES KLADENSKÝ.

z okolí Pražského od Blohorské výšiny na západo-západo-sever

šíi se. zvolna stoupajíc, úrodná krajina ke hranicm okresu Kladen-

ského. kter\' byl teprve r. 1878 oddlen od Unhoštského. Není vedena

nijakým poíím, ani pohoím, nýbrž, chce-li kdo jíti snadným pímým
smrem, dej se od Prahy po trati Bušthradské drah}'. Na Kladensku

není pohíchu hybné síly vodní, krajina ta práv ped vky byla oblastí

stojatých vod s bujnou vegetací odontopteritu, lepidodendra, kalamitu

a sigilarie, jejichž rostlinnx' život a energie zkamenly v ohromná

ložiska znamenitého uhlí. Zempisná výška jest 391 m n. m., a tento

pírodní pomr vtiskuje krajin u Kladna ráz charakteristický : chlad

njší vzduch, menší tlak vzduchový a volnjší i stídavjší pohyb

vrchních vtrv. Krajina ihned ze stanice Kladna (díve Výhybka) jest

zarostlá jehlinatými lesy, jež se stídajícími se poli prostírají se až ke

hranicm království. Byla by lesnatá snad nepetržit, ale oblast Za-

tecká vykluila lesy docela ke cti výborné chmelové révy.

Nejvtší v5'šiny zdvihají se v jihozáp. cípku okresu (Na Cimr-
manském 423 m. Malí 412 m). odkudž kraj zvolna smrem k v}'-

chodu klesá. Nadje nad Dubím .')fi4 m. Sv. Máí u Uetovic 292.

Nejvtší vodotoí jest potok Tý necky. kler\'' vzniká u Kladna, tee
smrem severovýchodním, vnímá v právo potok Uetovský, v levo

K o 1 e s k 3^ a u Zákolan splývá s potokem Z á k o 1 a n s k ý m. Pedním
spojovadlem jest dráha Bušthradská se svými odbokami v okolí Kladna

a trat Kralupsko-Kladenská. Okres Kladenský má plochy 47 km a ítá

v 7 obcích 41.478 obyv., mezi nimiž 245 evang. (v Dubí 3,5, na Kladn 79,

v Kroehlavích 44, ve .Štpánov 32, v Rozdlov 17), 477 žid (v Bušt-
hrad .3fi. na Kladn 388), 49 jiných vyznání (na Kladn) a 489 Nmcij
(v Újezd 143, na Kladn 25<). v Kroehlavích 29, ve Stiiánov 44).

KLADNO, pokud se týe vývoje v posledních 40ti létech, lze

nazvali Benjaminem mezi vzmohutnl5'mi msty eskvmii. Jest krásn
položeno na hebeni výšiny, táhnoucí se od Kozdlova až k Rapicm,
a okolí jeho na vše strany se vypluje nov\''mi a nov5'mi stavbami.

.\a východním cíini msta, na rozlehlé ploše rozkládají se Kladenské

huti. Úchvatný pohled skytá Kladno s perspektiv}^ ptaí, ležíc jako

hnízdo staveb v i)oIokruhovém rámci lesv, a zvlášt dojemn psobí
za veera nebo za noci, když nejen v mst a okolních vesnicích,

nýbrž jmenovit v hutích a okolních dolech vše osvtleno sty inten

sivn záících obloukových lamp, svtly dílen, žárem pecí a obasn5'm
plamenem vyinoucí se lávy strusek, k emuž hudební doprovod skytá

hukot pohon, pískot vlakv a dunní strojv.
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NÁHROBEK JIÍKA ŽÁRSKÉHO
ZE ŽÁRU A NA KLADNÉ.

Stanici, drive zvanou V\'hyl)ka

(upomínka na výhybku koské
dráhy), musí asi 20 minut sil-

nicí ku mslu Kladnu, Po
pravé stran uzí rozsáhlou

obec K ro c hlavy- Š lpá-
nov s 9000 oby\at.. jež zdá

se souviseti s Kladnem. Xej-

p\abnjší pohled skýtá Kladno
se strany západní, a he f)0-

hodin |)anorama msta pro-

hlédnouti od Bušthradské
dráhy, z Kladna ke Kralupm
po pravé stran.

Kladno jest msto pra

starého pvodu. Uvádí se po-

prvé r. 973 jako vesnice, pa-

tící rodu pán z Kladna, jehož

Kladno rok od roku se rozvíjí.

Okolí jeho stále více a více dává
vzrstati šachtám. Od r. 1842 poalo
se dolovati pímo u Kladna, založením

dol Václavky, Hergetky, Laycrky
a Amálky, patících spolenosti Pražsko-

železáské, a založením šachet Týn-
felda Kubecka Bressonu, Engertu.

Ronny a Barré, patících státní spole-
nosti: nyní postupuje se s dolováním
uhle stále do okolí ke Slanému, ku
X. Strašecí, k Zákolanm, a jako šachtj'

tlávají typickv' ráz okolní krajin,

lak zase Kladenské huti a pece žele-

záské repraesentují prmyslové msto
samo, jež den ze dne tší se vtšímu
rozkvtu, návštv i obchodní dle-
žitosti.

Návštvník Kladna, pijeda na

SOUSOŠÍ PANNY MARIE
NA NÁMSTÍ V KLADNÉ.
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"Vij

PEETIDLO MESTYSE
KLADNA Z R. 16-18.

(Mnové asto se uvádji v (Ijinácli ('esU\Th.

a jejichž náhrobky se zachovaly ze slaiého

chrámu. Tehdy byly v Kladn dv tvrze, hoejší

a dolejší, na nichž sedly samostatné vtve
rodu zemaní^i Kladensk\'ch. Pánové z Kladna

mli osadu v drženi do r. 1543. kdež jješla na

spi^iznn\' rod Z(fársk\'ch ze Zdaru a vytrvalo

v rukou lchli) majitel do r. 1670. Doba \i;i(ly

ŽJárskyeh utkvla Kladnu |)ožehnané pamti.

nebot za vlády jejich r. i5(>i jjovýšcno Kladno

za msteko, nadáno |)rávem ohraditi se zdmi

a užívati ]iro své píslušníky práv mšfanských.

Kladenští ihned zbudovali si noxou radnici i láze obecní. V nových

hradbách byly ti brány: i'ražská nebo Kakovnická. Unhoštská a Slánská

krom jedné fortny. Poslední z nich. Shmská. zboena teprve r. Ui.Si).

Z bývalé dolní tvrze wnikl zámek.

Xt'j\'lší pízni svých jiánu tšilo se Kladno od r. I.^^TIi. když

]);ešlo ddickv v majetek Ctibora liburci a manželky Silnily, roz-

llradištsk z Hoo\ ic. anyt založeny cechy, špitál pro eled i lazaret

a nadány školv; mimo to ži\ot pana Ctibora, jenž byl úedníkem a pur-

krabím Karlšlejnsk\-m. povznesl msto Kladno jako sídlo jeho nebývalé.

Po jeho smrti r. I6I.S utrplo

Kladno v obratu doby reformaní,

ale |)onvadž syn Ctiborv Jan

jii povstání r. 1618 se súastnil

mrou podízenou, nezakusil rod

jiho krutosti [)ersekuce. ba naopidi.

podailo se Janu Jií Zdárskému
iako cis. komissai koupiti kon-

fiskovaný Ždár. Nástupcem téhož

ijyl poruenec Jana Jií Jelich

ZJárskx'. jenž. jsa katolíkem a

zetm Boily z Marlinic. musil se

i: chýliti do Bavor, ale vrátil se

r. 1622. založil v Hájku kapli

Lorettskou a byl povýšen do

sla\u panského. \' Kladn založil

r. I6.3(t ka|)li sv. Floriána. Syn
jeho I'"rantišek Adam Eusebius

nadal kapli Hájeckou a zemel
neženat. odkazuje panství vSaské

protestanské vtvi svého rodu.

pesloui)i-li ddic na katolictví.KOSTEL SV. FLORIANA.
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Z toho vznikl ddicky spor. jenž se vlekl po 16 let skonil na-

rovnáním. Ddictví pán ze Ždár dostalo se pti sestrám I"rantiškovým

a díl Kladensk- pipadl paní Marii .Maxmiliáne Ev i)rovd. šlechtin

z Hieserl, kterážto panství Kladenské r. 1701 prodala Ann Marii

velkovévodkyni Toskánské, a tato zase r. 1705 knžím ádu sv. Bene-

dikta v Bevnov, v jehož majetku se zámek a panství o výme \(n) ha

dosud nalézá.

ád sv. Benedikta vnoval Kladnu péi i náklad k povzneseni

panství i msta a sluší zaznamenati zejména, že opat Benno Loebl

Fot. Fr. Novotný.

RADNICE S CHRÁMEM NA KLADNÉ.

(1738—1751) dal opraviti chrám, r. 1740 pestavl zámek i zvonici,

dal proslulým stavitelem Janem Kiliánem Dienzenhoferem postaviti na
námstí pknou sochu Matky Boží a opraviti chrám sv. Floriána.

R. 1769 poaly stavby nové v tak zv. Bukovce, namíst bývalé dolní

tvrze. Pozoruhodné zmínky zasluhuje ješt opat Štpán Rautenstrauch

(1772—1785), jenž u Kroehlav založil obec Štpánov, po nm se

zovoucí, a u Kladna obec Rozdlov, a zavedl z Broumovska hojn
nmeckých emesln5'ch rodin do zmínn5'ch obcí, které se však za krátko

zcela poeštily. R. 1805 spojeno s mstem pedmstí Rakovnické, roku
pak 1814 zniil velikou ást msta zhoubný požár.
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Epochálního významu nabývá Klachio nejen pro okoh. nýbrž i pro

veškero království i íši od r. 1842. když císa a král Ferdinand Dobro-

tivý naídil 30 ervna gubernii království eského, abv znova a d-
kladné býia konána zkoumání v iednotliv\''ch královstvích i zemích ve

l)íin složeni úhelných ložisk a téhož roku 17 srpna j)idéleny zem
koruny eské, a ovšem i úkrají Rakovnické, Bušthradské a Kladenské

báskému kutacímu úadu v Píbrami k šetení. editelem téhož úadu
stal se Michael Layer a píslušelo jemu v úkrajích een\'ch zkoumali

vrstvy zemské a dávati o tom zprávu ústednímu úadu kutacímu ve

\'idni. Tof první krok k objevu

Kladenských ložisek a k nynj-

šímu prmyslovému významu
Kladna a okolí. Již r. 1772 nale-

zeno bylo uhlí u Rapic v erstvé

krtin, odkudž daly se stále po-

kusy kulaci. R. 1842 z jara pišlo

na Kladno prvých 12 horník
z Píbram, r. 1846 objevena

prvá ložiska uhlí. když bylo n-
kolik spoleností ve více místech

štstí zkoušelo. 1 listopadu t. r.

podnikavN' horníkJan \'áiia objevil

nové znanjší ložisko, z nhož
\znikl dl Kateino-Josefinsk\'.

O rozNoj Kladenského dolování

zjednali si potom zásluhy pod-

nikatelé bratí Kleinové a Vojtch
Lanna.

Kladno povýšeno bylo r. I87()

na msto a r. 1898 obdrželo titul

král. horního msta, jest sídlem okresního zastupitelství. i)olitického

úadu, soudu, notáství, berního úadu, okresní školní rady pro okresy

Kladenský a Unhoštský (eské a nmecké) státní reálky (od r. 1900).

stát. emesj. škoíy (od r. 1886), soukr. ústavu pro vzdlání uitelek,

mšf. školy chlapecké i díví, šesterých eských obecných škol a jedné

nmecké — na ústavu ku vzdlání uitelek, na díví mštanské škole

a tech dívích obecných školách vyuují chudé školní sestry — opa-

trovny a ty hud. ústav, klavírní školy, školy na housle, školy pra-

covní, sester sv. Karla Borrom.. evang. filial. zboru. okres, nemocnice,

závodní nemocnice, chudobince obecního a velkostatku, ústavu za-

opatovacího, velitelství IX oddlení etnického. okres, stravovny.

Kladno a piléhající obce Kroehlavy jest osvtleno elektricky

z Kladen, elektrické centrály, a msto jest opateno zdravou jjitnou

ZÁMEK NA KLADNÉ.
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vodou \'Iastnilio \odo\o(iu. r. Iii')— looo y.nh/.nvho. spádnou kanalisaci

a kamennou dlažbou, i jatkami.

Z hlavních budov v_ynikaji starý zámek, fara a novy imposantní

chrám sv. Vavince na hlavním námstí, jejž r. 1897 až I9()0 dle návrhu

Ludvíka Láblera zbudovali prof. Frant. Novotnv' a inž. Frant. Zvina
v^ krásném spsob románském s vysokou vží prelní. Proti chrámu

stojí nová radnice dle návrhíj Josefa Vejrycha provedená prof. Frt.

NovotnS^m a inž. Frant. Zvinou r. 1897 až 1898 v eské renaissanci.

Fot. Ant Kóhler

ZELEZ.AkNV i\A KLADNÉ.

O dvou patrech, rovnž s krásnou vží. Rytí na slemeni modellován
Poppem. Zmínky hoden kostelík sv. Floriána z r. 1748. Z novo-

staveb ješt reálka, okresní nemocnice, okresní hejtmanství a rozsálii

budovy škol doplují se úhlednými a výstavními budovami soukromými
i hotely.

Z príímyslu vévodí železárny Pražské železáské spol. a Leopul-

dina hut na tovary ocelové, ástk}' zbrojní a náboje. Bylo pirozcno.

že uhelné doly daly se výhodn spojili s vS-hní vysokNxh pecí, zvlášt
když nedaleko Naic odkryta byla ložiska železné rudy. a také králce

po objevu uhlí v Kladn byly r. 1850 založeny nynjší huti. jež od

asu založení nestejnomrnx^m ale postupným rozmachem se sále

a stále zveliují. Jmenovit sluší doznati, že se od r. 188(1 stále roz-
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šiuji nikoliv pouze výroby, nýbrž i netuŠL'n\' zisk. jenž ovšem jest

opt následkem rozvoje uheln\'ch ložisk, z nichž nkterá pímo patí

nynjší spolenosti Pražsko-železáské (doly Ma.x, Mayrau. Scholler).

V hutích železáských zamstnává se nyní 3.5()0 dlníkv a 100

úedník a v Leopoldin huti (zai. r. 1889) 1.200 dlník a 50 úedníkv.
Ob spolenosti jsou pohíchu vedeny duchem nmeck\''m a tudíž

nejsou nijak našemu národ-

nímu životu naklonny. Fot. Ant. Kfiiiirr.

iMimo tylo dva hlavní

závody jsou na Kladn paro-

strojní pivovar (roní v\Toba

50.000 hl), dva parní mlýny,

pila soukromá (eská), to-

várna na litinu, koželužna.

ti knihtiskárny, výroba cu-

krovinek, cikorky. drátu, ma-
trací drátných, likér, pil-

ník, prádla, sodové vody.

suchar, velocipéd, parní

pilníkáství. kovolitectví, vý-

rol)a ohnivzdorn\''ch cihel.

Pozoruhodný jest Kla-

denský pouliní život a soci-

ální ruch v mst i v okolí.

což jest pochopitelno, po-

nvadž jest Kladno ústedím
pracovní tídy uhelné i hutni

a tu lze ítati pibližn 15.0OO

pracovník, kteí Kladno po-

kládají pirozen za s\j
sted. Dle toho jest i v roz-

machu duchovni život, jenž

se obráží v publicistice šesti

samostatn\''ch žurnál poli-

tických stran (ži\nostenské, státoprávn -pokrokové, sociáln -demo-
kratické, realistické, kesfansko-katolické, národn-dlnické) a ovšem
v hojném potu spolk podprných i zábavných a organisací poli-

tick\'ch rzného zbarvení.

O náhlém rozvoji Kladna pouuje tuto sro\-náni. R. I:!I4 bylo na
Kladn ísel 156, r. 1835 165. r. 1850 277, r. 1857 5i)4. r. 1863 671,

r. 1870 782. r. 1880 1.168, r. 1890 1.36:5. r. \V)\ 1.379, r. 1900 1.499,

r. 1907 již 1.577.

VYSOKÁ PEC ŽELEZÁREN
NA KLADNÉ.
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Obyvatel (Mtalo se r. Iil4 (ó.S. r. \i\:',> \.>H). v. Ii.Su 2.3(>\. r. i;;57

5.292. r. 186,3 8.281. r. 1870 Id. !'>'>. r. 1880 14.188. r. 1890 I7.21.S. r. 1804

18.4(;h). r. IO(H) I8.57;í. r. loo7 10.007. S timlo rožvojem pokrauje
i rozvoj vnitní, R. 185() y.h/.i^na prvá hu(. . crvna 1870 povýšeno
Kladno na msto, r. 1878 zízen okr. soud. r. 1886 škola emeslnická,

r. 1893 okr. hejtmanství, r. IO(K) realka. Dolu jest 13 (Ludvík. Kate-

ina. Vítovka, Marie Anna. \'áelavka. Kateinsko-Josefinskv. druhý

\'áclavka. Layer. Thienfeld. František. Prokopka. Bresson. Kijheck

a Prhon), krom hejtmanství Kladenského lo (.Michal. Ludmila. .Marie

Antonie. Layer, Ferdinand. Barr. .\Liyrau. Ronna. Max. sv. Jan u Dubí),

z nichž mnohé již opuštné, nejhlulišj (,S27 ot> Mavrau. Xa cest do

DUL MAYRAU.

Din ..Váv kámen" ukazuje místo, kde Váa poal kutiti. R. \i'>>>

otevena nejstarší železniní traí do Kralup. R. 1894 vytženo I8.5(K).(K«Ií7

uhlí. Hlavni podnikatelé dol jsou Bušthradská spolenost. Pražská

železáská spolenost a Spolenost Rak. Uh. státní dráhy. Ráz msta
namnoze moderní, ulice úpravné a i)ravideln. budovy škol, úad,
hotel namnoze nákladné. Pro dlníky jsou zízeny útuln a pohodlné

domky ve zvláštních koloniích pi dolech Engertov. Thienfeldov.

\ áov. Bressonov a Kúbeckov.
Pibližn pravého dojmu o obcích okresu Kladenského lze nalézti,

když uvažuje se o nich v úzké souvislosti s mstem Kladnem. A tu

dlužno vytknouti, že i obyvatelstvo tchto obcí peuje ze všech sil

o povznesení sv\''ch sídel, ímž získává okolí Kladenské ne toliko rázu

prmyslov pokroilého, nýbrž i kulturn, zdravotn a po stránce kommu-
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nikani novodobého úkrají. I místné již souvisí lakoka s Kladnt-m

ves Kroehlavy. itavši se Slpánovem a samotou \'ejhybkou
(stanicí železniní) 545 ú. a 7.764 obyv. (r. I''()7 <).()i)(); Štépánov
sám r. 1900 171 d. a 2.376 obyv.), s méšfanskou školou chlapeckou,

s pivovárem a sladovnou kláštera Bevnovského, soukromou nemoc-
nici, školou k vyuování dívek dlníkv a dozorc Pražské železáské
spolenosti v šití. mydlárnou. temi lomy opukovými a dvma edio-
vými, s výrobou umlých kvtin. R. 1814 ítalo se v Kroehlavech
22 ísel a 141 obyv. Pekvapující rozvoj jejich spsoben pokrokem
báským i prmyslovým. Na míst Štpánova šíil se do r. 1783 les

Skalka. Když Bevnovsk\- opat Štpán Rautenštrauch, povstnv' rádce

Josefa II u vcech náboženských, ást dvora Kroehlavského rozdlil

v ddin\'- nájem, vznikla zde osada, dle nho pezvaná. Kongregace
chudých sester vyuuje od r. 1899 v Kroehlavech na ptitidné díví
škole obecné. Nejzápadnjší osadou okresu Kladenského jest Roz-
dlov. ves r. 1900 se 228 d. a 2.967 obyv.. vzniklá r. 1783 rozdlením
poplužniho dvoru Nového nebo \'eteova. leprxé r. 1763 založeného,

mezi lesy podnes zachovan\-mi. s temi cihelnami, lomem rozpukovvm
a pískovnami. Severovýchodn Kladna jsou spojené vsi ()ujezd pod
Kladnem. Din a Dubí. skládající obce Dubí r. 1900 se 413 d.

a 6.168 obyv. (ve Díni \2<) d. a l.íiíil oby\-.. \- Oujezd HW d. 1.675

obyv.), s doly Prokopkou. Marii Annou a Františkem Josefem, s Pol-

dinou hutí. slévárnou, závodní nemocnici. \' lese blíže Dubí na malé
výšin stála až do svého zpuštní r. I45() ves Uu jezdec neb Oujezd
nad Kladnem, po niž zbývá osamlý nyní filiální a ped válkami
husitskými farní chrám sv. Jana Ktitele .v lese". Po\st místní |)ra\i.

že kníže jistý lov, pronásledováni byl divými muži. ped nimiž do
tetího dne skr\'val se v dubu. naež \- sousedství stromu vvsta\l
chrám. StarobyK' chrám byl r. 1526 a If)l2 obnoven; r. loOi zbudo-
vána pi nm vž. Mezi Díni a Dubím bý\ala \es .Moidianv. nvní

zaniklá. V\''chodnji ves Rapice, drive ^'rapice, s doly. dílnami

a nemocnicí Bušthradské dráhy. Ves zašla v N\'I si. a bvla obno-
vena teprve, když ke konci XVIII st. poalo dolox ani na uhlí. Toliko

starobyK' farní chrám sv. Mikuláše uchoxal se a r. 1858 pi nm fara

obnovena. Každý druhý rok sla\ i lu horníci ze \šeho okolí Kladen-
ského slavnost Svatoprokopskou. I\. i;!5l až 1853 zbudovány zde domkv
dlnické. Nad potokem Vetovickým Sleloves. díve Steheleves.
ves se 149 d. a 1.743 obyv., s doly uhi Inými Stelovsí. Ludmilou

'

a Vítovkou Bušthradské dráhy, dvma mlýny a cihelnou. Níže \'e-
tovice, díve Detovice. ves se 109 d. a 853 obyv.. s osamlvm
dvorem a mlýnem Brodcem. se mlýnem, cihelnou a lomy pískovco-
vými. Opodál na vršku starobylý kostelík sv. \'áclava. pod nímž na
svahu kdysi se rozkládalo msteko Královice s tvrzi a dvorem,
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které l)ylo již r. 1545 pusLé. Chrám, farní za dob predhusitskjxh, byl

r. l7;-{ii v nynjší podob pestavn a r. U558 obnovena pi nm fara.

úedn zvaná Vetovskou.

Jižn Stelovsi BUŠTÉHRAD, díve BUŠTÉVES, Buckov, m-
steko s 293 d. a 3.5 Id oby v., s farním ciirámem sv. Kíže od r. 1899.

s hudební školou, sídlo správy deskového velkostatku císae Františka

Jo-efao v\''me 3.072^0, s krásným zámkem a parkem, s pivovárem,

s bohatými kamenouhelnými doly Bušthradské dráhy. Xa miste Bu-

šthradu stávala tvrz a ves Buštves. Tvrz od XV st. zvána Bušt-
hradcm. ves r. 1497 na mslcrko pov\''šená Bkovém. Za husitských

SOKOLOVN.A N.-\ KLADNÉ.

válek usedla zde jedna vtev pán z Kolovrat, z nichž Jindich jako je-

dnotník Strakonický byl zde r. 1450 bez úspchu obléhán. Po r. I.Í48

držel Bušthrad Zdenk z Vartmberka, kterx- jal se tvrz nákladn v po-

hodlný zámek pestavovati. Za války tidcítileté zámek sicen. ale po

r. 1700 obnoven. R. 1680 mor pohltil veškero obyvatelstvo. Od r. 1805

náležel Bušthrad rodu Toskánskému, od nhož pešel v držení císae

a krále Ferdinanda V. V létech licát\'-ch minulého století hostil zámek
vypuzeného krále francouzského Karla X se dvorem jeho. R. I8f:0 pi-

jalo i msteko jméno Bušthrad. R. 1830 zahájena vozba z Prahy do

Lán drahou koskou, kteráž r. 1852 obdržela právo zbudovali z \'ej-

hybky odboku do Bušthradu. naež nazvala se Bušthradskou že-

lezniní spolenosti akciovou.

Ot. Zadiar.
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XIX. OKRES UNHOŠSKÝ.

Okres L'nhošfsk\' hríinii na severu s okresem Novostrašeckým

a Kladensk\''m, na v\'chod s okresem Smíchovským, na jihu Berounským,

na západ s Kivoklátským a Xovostrašeck5'm.

Zevnjší povaha pdy jest mírná v\'soina stoupající pozvolna

z východu k západu a ze severu k jihu. Západn msta Unhošt, jež

rozkládá se ve stedu okresu, pod Horním Bezdkovem zdvihá se

horskx' hbet Brdce (444 m). naproti nmu na pravém behu potoka

Kaáku vystupuje pda tak. že tvoí odtud k Ch^^av znanou vý-

šinu, z niž vypíná se nejvyšší bod v okresu Velký vrch do výše

4H\ m. Mezi Chýavou a Železnou táhne se skalnat}' hbet Kamenná
(457 m). Od Líbeova k Dol. Podkozí a Nenaovicm snižuje se pda
zase ku pravmu behu Kaáku. Mezi Svarovém a Ho. Ptii jde ze

severu k jihu skalnatý hbet Karabina {431 m) a mizí v Chrbinách,
Xad Toskánkou. na hranici okresu Unhošfského a Kladenského, vy-

píná se do výše 450//? vrch Kozová. Nejnižší bod jest nad Chruste-

nici (260 m).

Lesy pokrývají pouze jihozápadní a jižní ást okresu po obou

stranách Kaáku, poínajíce na pravém behu nad Poteplim, a šíí se

až za Ch\'avu a od Líbeova až k Nenaovicm. Na levém behu
poínají za Družcem nad Dol. Bezdkovem, šíí se k Hor. Bezdkovu,
odtud k Poteplí a dotýkajíce se území msta Unhošti, pokrj^vají strán
Rymáské na Dol. Podkozí, dosahují tém až ke Svárovu a odtud

dále až na hranice okresu. Lesy tyto jsou vesms jehlinaté ; listnaté

stromy lesní jsou tu jen ídce zastoupeny.

Znanjším údolím plyne toliko potok Kaák. Poíná pod Žeh-

rovici, pror5'vá krajinu ze severoseverozápadu k jihojihovj^chodu a po-

vstalo roztržením skal, jako mohutná památka pevrat zemsk5'ch. Jest

úzké a jen pod Chrbinami rozvírá se v široký úval údolí Nenaovického.
Behy Kaáku provázeny jsou dnbr\'mi lukami. jiné lunaté údolí po-

íná u Dolan a táhne se odtud podle potku dále na sever k Blokm.
'ietí jest údolíko podle potku Lidického.

Co do vnitní povahy pdy znamená se v okrese Unhošfském
dosti velká rozmanitost. ást západní a jižní pokryta jest vrstvami

útvaru silurského, na severov\'chod jest opuka a pískovec útvaru

kídového a na severozápad jest malá plocha, pokrytá pískovcem
kamenouh eln ým. Širokým pásem táhnou se z les Kivoklátských
/. jihozápadu k severov\''chodu mezi Družcem a Chýavou tvrdé ke-
menné bidlice bez otisk v a dosahují až k Unhošti. Na nich leží osady:

Chýava. Podkozí, Dobrá. Bezdkov, Braškov, Kyšice a Svárov. Msto
L^nhošf leží práv na kraji tchto bidlic. Z tchto bidlic vystupuje
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Karabina naci Sváioxcni. i*u(la na Ido rásii. i\(ie není niiplavy, jest

žitná. Týmž smrem i jiiiozá|)adLi Iv severovýeliodu postupuji dva

rovnoljžné, úzlvé. ale dosti vysoké lííhely !< em e nco v é. severní

pruli Ivolem Železné pes Kamennou na Ijhrrov U Chrbinám. kde pe-

krouje údolí Kacáku; u Hor. I'li ukrývá se pod opuku. Jiný jiruh

táhne se od Plešivce pres Lhotku kolem Chrustenic k Hoelieum. Olia

pásy kemence provázeny jsou vrstvami zelenokamv a ervené rudy

železné, krevele. Její ložiska odkryta jsou u Svarová a u ústí Kaáku
pod mlýnem Podkozským. S kemencovými pásy rovnobžné táhnou

se dva široké pásy drobivé bidlice, náležející rovnž k vrstvám spod-

ního siluru, jeden pes Železnou. Xenaovice a Ouhonice. druhý pes
Vraž, Xuice a Jinoany. Také lato bidlice jest provázena vrstvami

rudy železné; zvlášt mohutné jsou sloje její u Xuic. kdež pi-

cházejí .v hájeku" na den. Kuda lato dováží se do hutí na Kladno

a do Králova Dvora. Pda \' lélo ásti jesl pc\ahou žitná.

Jihov\'-chodní cíp okresu u Tachlovic zasahuje do vrstev svrch-
ního útvaru silurského. Nalézá se zde výborný vápenec, mezi

jehož vrstvami vyskytují se také vrstvy lenkolupenné bidlice. \& vá-

penci zdejším nacházejí se zkamenliny mnohých moských zvíat;

zxlášt pamtihodný jsou otisky rak trojlaionatých nebo trilobit.

Opuka leží na širokém prostoru mezi Unhošti a Bílou Horou.

Pichází na den také u Pítona. Dolan. severn Jene a Hostixic.

\'lšinou jsou vrstvy opukové pokryty naplavenou hlínou, jako u I'a-

vlova. Hájku a Hostoun. Pda na tchto místech jest velmi úrodná,

vtšinou pšeniná. — U Xeteb, Hebce. Lidic a .Makotas podél potoka

Lidického prorážejí opuku úzké pásy tvrdé bidlice spodního siluru,

kteráž jest opukou pikrytá. Osady Jeneek. Hostivice. Litovice, Chý
a Sobin leží na pískovci útvaru kidoxého. Pás tohoto pískovce táhne

se také pes I)ol. Ptice. Draheiice. kolem Dušnik. pes Chrášíany ke

Stodlkám. \' opuce a pískovci zachovány jsou zkamenlé zbylky

zvíat podobných našim hier.iýždm. tak zvané ammonity.

Wstvy útvaru kamenouhelného pokrývají ásti okresu Kladen-

ského a zasahují do okresu Unhoštského jenom u Družce a Dokez.

Uhlí zde není, nýbrž pevný pískovec kamenouhelný, jehož se užívá

k Nvrob mlýnských kamen (.žehrovák"). schod a p. Láme se

v okrese našem u Dokez. asem jsou v nm zkamenliny rostlin, až

i celé kmeny. Malá osamocená pánev kamenouhelná, již vyerpaná,

jest též mezi Malými Pílepy a Železnou; nyní se zde uhlí jen pa-

bruje. Z tvrdého pískovce zdejšího dlaly se mlýnské kameny, kterým

ješt ped nkolika léty íkali Pražští kamenníci .pilepáky". ^' tchto

místech dolovalo se na uhlí již ve století X\'. Listina vydaná Zdí'kcm
ze Šternberka, nejvyšším |)urkrabim 1'ražským. ze dne i-> kvina \\<<.\
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udluje \'ácl. Hanuko\i z Bochova. Mikuláši Dalckodomovi a Hanušovi,

zedníku z Malé Strany, „kteí z daru božího nalezli sú zboží uhlí ka-

menné v Pílepich," po\'olení, aby smli dolovati též na zboží arci-

biskupství Pražského jménem Železná.

Krásami pírodními okres Unhoštskx- bohat není krom údolí po-

toka Kaáku. Nejrozkošnjší kout jest úzké údolí od Podkozí k Xc-

nao\icm. škoda, že pohešuje kommunikace.
V háji Hrce u Dobré bývalo pohanské pohebišt, bylo zde pes

:M) mohyl, z nichž asi polovice byla prozkoumána: ve dvou nalezeny

popelnice a rúzn(' bronzové pedmty. Polovice mohyl jest posud ne-

dotknuta.

Nejvtší okresem tekoucí voda jest potok Kaák (Lodnirky
potok), protékající \- nevelikých oklikách jen asi tvrtinu okresu ze

severoseverozápadu k jihojihov5'chodu. \'stupuje do okresu u Zehro\ic

a vystupuje z nho pod Chrustenici.

Do Kaáku ústí na levém behu nad Dol. Podkozím mezi er-
veným a Markovským mlýnem potek Svarcava, jehož pramen
jest pod Kozovou. Do Svarcavy tee potek Ceperka, jenž vzniká

pod Hor. Bezdkovem a spojuje se se Svarcavou pod Kalvodovým
mlýnem. Pod vrchem Kozovou se strany severní vzniká jiný potok,

jenž vine se dále na sever okolo Pleteného Oujezda skrze Malé Pi-

tono. Dolany a odtud dále lunatým údolím skrze Bloky. potom
chvíli po hranici okresu k Ciovicm a Zákolanm. Z Karabiny vy-

téká potok Radotínskv'. Rybník dosud napuštn5'ch jest 22, \tší

z nich Litovický. Bevský. Gala u Brvu a Baštu nad Chýní, jež zá-

sobují od starodávna hrad Pražský vodou.

V okresu Unhošfském spadá nyní ron nejmén dešf v zemích

Rakouského mocnáství. Ale nebývalo díve tak. B5'valo zde více les
i rybník; vždyí r. 1845 napoteno skoro 40 rybník vysušen}''ch

;

s vypuštnN'mi rybníky a vykácenými les\' zanikl i mnohx' potek.
Obyvatelst\o živí se po veliké vtšin zemdlstvím a emesly.

Prmyslových závod jest v okresu málo pro nedostatek tekoucích

vod. Na Kaáku jest 20 malých mlýn. Železná ruda dob\'vá se nad

Nuici smrem k Jinoanm. Snad nejstarší železné huti v Cechách

byly huti v okresu Unhošfském v Chrbinách; nejstarší zpráva o nich

pochází z r. 1410; zanikly ve válce ticetileté. Penžní ústavy jsou

v okresu tyto : okresní záložna, okres, hospodá, záložna a mstská
spoitelna v Unhošti, Reiffeisenky v Hostivicích a Chýav.

Jediná aerární silnice protíná jihovýchodní cíp okresu pes Chrá-

štany, Dušníky a Hoelice k Berounu: okresních silnic jest 40. Zá-

kladem Bušthradské dráhy byla trat z Lán do Prahy, vystavná

r. 1826 skrze akcijní spolenost, v jejíž ele byl slavný hrab Kašpar

ze Šternberka: r. 1834 pešla v majetek Karla Egona z Fúrstenberka.
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Byla koská, ale od r. 1863 jesl jjaini. XiiOická Irat slouží jen k do-

prav železné rudy do huti Kladenských; ob jeji kidla spojují se

u Hoelic. Dráha Pražsko-Duchcovská vstupuje ped A'elkvm Jent"em

do okresu a opouští jej pod Jinoany.

Okres Unhoštsk\' skládá se ze 37 obcí a obývá v nm na ploše

240 km- 28.996 duší, z nichž 89 evangelík (ve Hebci 1.5, ve Vel. Pi-

loné 21). 211 žid fv Dušníkách 14. v Horelicích 25, v Hostivicích 16.

v Hostouni Ml. v rnhošti .34) a 2'> .Xnic (v Dušníkách U>. \- Hosli-

vicich '-')).

UNHOŠ. msto se 293 (v pol. obci .337) d. a 2.562 (v pol. obci

2.'J22) ol)vv.. jest sídlem okres, soudu, berního úadu, okresní hospodá,

záložnv, okresní záložny, mstské spoitelny, školy mst. chlapecké

a díví. Z prmysl, závod jsou zde 2 pivováry, parní mlýn s pekárnou

a olejna. Jako jest prmysl nepatrný, rovnž tak i obchod. 1'nhošf za

nistys bvla povýšena v I pol. XIV stol; za msto prohlášena byla

v létech 1785—1790. F^arní chrám sv. Petra a Pavla pochází ze tetí

doby slohu románského z let 1180—1250. Unhošf patila jako šosovní

msteko a pozdji msto hradu Kivoklátu pod ochranu krále a po-

zdji té vrchnosti, která kdy v držení zmínného hradu byla. Vyrostši

na gruntech královských, byla mstekem svobodným pod ochranou

královskou a ídila se svým vlastním magistrátem dle obdarování krále

\'ladislava II. z r. 1489. V XVI a XVII st. daly se pokusy mnohé se

stranv zástavních a pozdji zpupných držitel Hrádku Kivoklátu, aby

Unhošf byla uvedena v poddanství, ale pokusy tylo byly vesms
šastn zažehnány. K Unhošti popisuje se i villová osada Xouzov
a mlvny na samot Ddek, Kal i vodu v, Markv, Suchý, Xo\ý
i C e r \' e n \'.

Xad potokem Radotínským jsou Ou honíce, ve XII stol. ducho-

venství kláštera Strahovského. Starý chrám farní pocházel z r. 1615.

Xynjší Zvstování Matky Boží byl zbudován ve slohu gotickém

v 1. 1897. Xedaleko chrámu stojí kaple, v pdorysu osmiúhelník, bý-

\alá hrobka mnich .Strahovských. Dnes ítají Ouhonice IlOd. i 804 oby v.

a jsou tam parní mlýn, pískovny, lomy opukové a vS-roba kamenných

ií. Severn objeveno bylo staroslovanské pohebišt.

Xíže Drahelice od r. 1366 statek ueni Pražského, které je

liosloupilo i se zbožím v blízkých Xenaovicích nad Kaákem
a Dolancch Karlu Jáchymu hrabti Bredovi za Malešice a Strboholy.
\' .Xrnaovicich jest potoní ml_vn a na samot Kalousv mlýn.

Tam. kde pechází potok aerární silnice Plzeská, leží Hoe lice.

pipomínané již r. 1052 v zakládací listin Boleslavské, ves se 112 d-

a I.II5 obyv.. v XM st. prvá stanice od Prahy na nov zízené pošt
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íšské. Xvní jsou tu lomy kemencové a zámek. zi)udovaný r. 1734

na miste starší tvrze.

Níže Xuice, ves se 115 d. a 1.205 obvv.. od r. 1295 s Dušníky

a Stodlkami zboží kapituly u sv. Víta. V XVI st. pipomíná se zde

tvrz pustá. Xad Xuici jsou doly Stará Šachta a Šachta ís. 3

na dobývání železné rudy a ve vsi jsou také pece na pražení rudy,

parní válcovS' mhm, dv cihelny. Dolování na rudu zahájila knížecí

Fiirstenberská správa po r. 1840. R. 1878 zavedeno ve výrob Thorna-

sováni a bessemerovaní. naež tžilo se v 1. 1880 až 1 894 .34.( M lO.OOO 9

rudy. která se nyní praží v 52 rutovnách a vypražená odváží do Krá-

lova Dvora.

Již pi hranicích okresu Smíchovského jsou Tachlovice. díve

Tahlovice, ves s 88 d. a 938 oby v., pipomínaná již r. 1234.

V XVI stol. patily pustá tvrz a pustý dvíir poplužný Zdekovi
z Kladna a pak Ždárským. R. 1670 staly se Tachlovice panstvím

samostatným, které v XVIII st. nabylo nynjšího znaného rozsahu.

R. 1732 koupila Tachlovice Anna Maria velkovévodkyn Toskánská,

po niž ddili je falckrabí ZweibriJckenští. Od r. 1847 byl majitelem

císa a král Ferdinand V, po nmž je ddil panující císa František

Josef I. V Tachlovicich jest farní chrám sv. Jakuba \'lšiho. dva mlýny,

lomy vápencové, piskovn}-, hliník na ji! hrníský. Také jsou sídlem

velkostatku o v\'me 4.753 ha.

Tam. kde pichází Kaák z okresu Xovostrašeckého. leží Dok z y,

kde byla v XVII stol. dvojí vrchnost. Jedna ást patila s Dobrou

Ždárským a druhá ást Zejdlicm ze Šenfeldu. Oba díly nebyly nikdy

spojeny. Tento pipadl ke Smenu a druh\' pipojen s Dobrou k pan-

ství Tachlovickému. Xyní ítají Dokzy ve 126 d. 1.072 oby v., s mlýnem,

lomy na tvrdý Žehrovský pískovec a doly na rudu železnou. K nim

popisují se samoty X ohavíce a Krahujec.

Xíže v píjemné kotlince Družec od r. 1466 zboží pánv a i)o-

zdji hrabat z Martinic. Ke Družci patí mlýny Xov\'', Tmv, \ o-

trhánkvašvejcarv. Farní chrám Xavštívení Matky Boží honosí

se zvonem z r. 1486 od mistra Hanuše z Prahy. \ Družci jsou ti

mlýny, cihelna, pískovna a lom na štrk.

Pod Družcem nad potokem Kaákem leží Dolní Bezdko v

s velkostatkem Jana Bap. Xebeského rytíe z Vojkovic o 99 ha a. výše

v lesích Kivoklátsk\'-ch Horní Bezdkov s mh>nem v Poteplí a

.Mal\>mi K3'šici. V rozkošném údolí, kde potok Kaák do okresu

Berounského petéká, rozprostírají se Chrustenice, jejichž obyvatelé

byli dle povsti za knížete Boivoje strážci kaple a jeskyn sv. Ivana.

\' XM st. byla zde tvrz; k ní patila také Lhotka (díve Bezová.)
\' jihozápadním kout okresu, opodál velikých les, jest Ch\mava, ves
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s 2;W (1. a 1.527 obyv.; byla hncii pi založeni hradu Karlslcjna pid-
lena ke zboží jeho. až r. 1585 s povolením snmu byla pipojena

k panství Kivoklátskému. \' Chýav jest starobylý filiální chrám sv.

F^rokopa. farní za dob pedhusitských, tri mlýny, dv cihelny, bán na

rudu železnou. v\'Toba ebíkv a zboží železného.

Jihovýchodn rozkládá se Železná, nkdy duchovenství kapituly

u sv. Mta. s farním chrámem Nanebevzetí Matky Boží, se dvma cihel-

nami, parním mlýnem a pilou. Za Železnou smrem k Berounu jest

Líi)eov, jenž patil v X\' stol. klášteru sv. Jií a v XVII stol. pánm
Ždárským. ^'\'Thodn Železné jsou Malé Pílepy, jež byly též ducho-

venstvím kapituly sv. Vita v Praze; nyní se tu tží v menších rozm-
rech kamenné uhlí. V\''chodn Dokez násilnici Karlovarské jest Malá
a \'elká Dobrá. Nedaleko jest v háji Hrce staroslovanské pohe-
bišt s více než 30 mohylami. \' Dobré jest sídlo cis. lesního úadu j)ro

panství Tachlovické a vodárna král. msta Kladna. Kdysi zde bývalo

dxojpanství s dvojí tvrzí.

Jihovýchodn jsou Kyšice a maliko dále Braškov. obec pvodu
prastarého; v obou byly tvrze. Opodál Bráškova na Karlovarské sil-

nici Toskánka, osada novjšího pvodu, založená od velkovévod. Tos-

kánskách. V obou osadách jsou lomy opukové. Od Toskánky maliko
k severu jest Pletený nebo Plotnx' Oujezd. malá ves. jež patila

Bezdružickým z Kolovrat. Mimo to mla zde zboží kapitula sv. Víta.

Na silnici Kladenské leží Malé a Velké Pítono. Velké s cihelnou.

ást Mal. Pítona patila v polovici XV stol. k záduší špitala sv. Pavla

ped branou Poískou v Praze a pipojena koupí r. 1672 s druhou

ástí ke Kladnu. Nedaleko jsou Dolany. Na poátku X\' stol. patily

Janu Bekovi. s poátku X\' st. darovány koUeji Rejkov pi univer-

sit Pražské. Severn jest ves Hebec, též ebe. nkdy s tvrzí,

nyní s 1.074 obyv. ve 117 d., k níž popisují se Neteby. vesnika
nedávno povstalá. Nad potokem Lidickým, v nejzazším severovýchod-

ním cípku okresu, jsou Lidice, zámožná ves. s deskovým velkostatkem

Ant. Westfála o 67 ha, nkdy hrad. do nhož za neblahé vlády Jind.

Korutanského nkteí méšfané Pražští a Kutnohorští zavezli nkolik
nejvyšších úedník a jiných pánv. Nyní jsou zde mlýn a cihelna.

Filiální chrám sv. Jakuba pochází z r. 1732. Nedaleké Makotasv
honosivalv se znamenitou tvrzí zbudovanou na bidlinaté skalce nad

vesnicí; pod ní byl veliký rybník, se všech stran byla obehnána širokým

píkopem, pes njž po svoditém most byl jediný pístup. Dnes jsou

z ní nepatrné zbytky. \e vsi. k níž popisuje se samota Koníek,
jest mlýn. cihelna a lom opukový.

Jižnji rozkládá se msteko HOSTOU se IHI d. a 1.320 obyv.

Zde bývaly za starodávna ti tvrze a ti dvory, totiž tvrz a dvr pru-
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l)ošta kapituly sv. \'ita. tvrz a dvr tže kapituly a tvrz se dvorem.

jenž od dávna zván jest Safra nov; nyní jest Šafránov velkostatek

deskový ddic Danešových o výme 73 ha. F^arní chrám sv. Barto-

lomje býval již farním za dob pi^edhusitských. V Hostouni jest zámek
kapituly Pražské, pivovár, lihovar a cihelna; tž se tu provozuji kože-

lužství a vxToba podešvi. O samot jest mlýn Korynlov. Mezi Unhošti

a Hostouni leží velkostatek Nový Dvr a vesnice Pavlov. Ve starvch

dobách byl zde jen poplužni dvr, který patil ke statku kapituly v Ho
stouni. Ferd. Kustoš ze Zubí a Lipky, majitel statku kapituly sv. Vila,

pivtlil ke dvoru pivovar v Unhošti, mlýn v Poteplí, 10 ísel v Hostouni

a utvoil z toho zboží velkostatek Novodvorský, jejž prodal r. 1744

\'oršilkám v Praze. Od rodiny Kratochvílovy koupil jej r. 1896 Josef

Dnneš s chotí Kateinou a nyní náleží jejich ddicm.

Jihovýchodn Unhošt jest ervený Oujezd. též Oujezdec.
ves se 1 14 d. a 865 obyv. Ve XIV stol. patil Hanuši Milheimovi z Par-

dubic, zakladateli slavné kaple Betlémské v Praze. Zámek zdejší, jenž

r. 1612 hostil císae Matiáše a chof jeho Annu, když se vraceli od

korunovace z nmecké íše. byl ped válkou ticetiletou pkn od ka-

mene vystavný, ale r. 1622 byl .hrub spustlý'. Opodál jest Hájek,
klášter františkánsko' a hojn navštvované místo poutnické. Díve
než klášter byla založena zde r. 1623 kaple Lorettská. K ni u\edl

Františkány r. 1659 Franl. Adam Eusebius Zcfárský ze 2dáru. X/. do

r. I6(')3 pebývali v devné chaloupce vedle kaple; téhož roku Ijyl

položen základ ke klášteru; do r. 1668 zbudována byla ást Nýchodni

s vži a hodinami. Od r. 1670 konány pístavby až do polovice X\'lll st.

Podle staré cesty od Prahy do Hájku stálo 20 kapliek v dob od

r. 1720 do 1726 od rozliných šlechtick\''ch dobrodinc zbudovaných.

Jihozápadn pod vrchem Karabinským jest Svárov. |)rastará

osada, jejíž jméno odvozuje K. J. Erben od slovanského boha Svaroha.

R. 1249 jmenuje se Svárov mezi statky, které patily klášteru Bev-
novskému. B\'vala zde tvrz, jež byla potom sídlem rytí ze Svarová,

kteí zde sídlili asi do konce XV stol. Rod Karl ze Svarová zastával

v XV!I stol. dédin\- úad zemskv'ch strážc vrat. Farní chrám sv. Lu-

káše honosí se etnými náhrobky b\-v. majitel, zvlášt Ždárských ze

Zdaru. Ke Svárovu popisuje se Rymá. nyní pouze pansk\' dvr.
druhdy vesnice se dvma dvory a pivovárem. Na širé planin, severo-

v\''chodn erveného Oujezda, jsou vsi Jen ajeneek, Jen se

117 d. 1.046 obyv. V Jeni b\'valy dv tvrze a nkteré zboží vladyí.

Ve XIII stol. mly zde statky klášter Kladrubskv', ád Kižovnik
s ervenou hvzdou a Menší msto Pražské. Po válce ticetileté jme-

nuje se pouze jedna tvrz, jež byla od kamene vystavna. Nyní jest tu

velikx" pivovár, parní ml5'n, strojovna, cihelna, vše soukromv' majetek
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císaský, lomy na šlrk a o[)uku. Ke vsi popisuje se osamlá hospoda

pi silnici Cern_v Konice k a samota Dolik.

Nedaleko Bílé Hory, na ])otúku. jenž se tudy vine do hradu

Pražského, leží Host i více se 133 d. 1.221 obyv. s cisaskj-m zámkem,

v nmž domácí kaple; u zámku rozkládá se vonn\^ sad. V Hosti vicích

jsou parní a vodní ml\'n, cihelna, lomy opukové, pískovna, osamlý
Peterkv mlýn (na míst zašlé vsi Hradišt) a aerární prachárna.

Vesnice tato vznikla nejspíše hned r. 1257, když Otakar II, zakládaje

v podhradí Pražském nynjší Malou Stranu, vykázal nkter\'-m m-
šíanm zde pozemky. Tak povstalo zde nkolik dvoríi ; jejich majitelé,

jsouce lidé svobodni, ídili se ve všem rychtáem a pozdji i knihami

Menšího msta Pražského. V XVI stol. byla Hostivice majetkem král.

komory. R. 1697 koupil Hostivici. Jene a . Oujezd Jáchym hrab
Breda a pidlil k Tachlovicm. Nynjší zámek zbudován byl Annou
Marií velkovévodkyní Toskánskou na míst bývalé tvrze r. 1734. Pozdji

pistavna k zámku kaple. Chrám farní sv. Jakuba pipomíná se již

r. 1277; fara obnovena r. 1733. Na pramenech potoka Šáreckého nebo

Litovického Lilovice, díve Léto více. ped bitvou Blohorskou
statek Jana Kutnaura ze Sonenštejna, r. 1621 popraveného, naež prodán

byl r. 1621 Krištofu Šimonovi hrabti Thunovi s podmínkou, že kupující

a jeho ddici povinni jsou z rybníka, zvaného Gala. vodu dle poteby

na hrad Pražsky' a do bažantnice propouštti. Tvrz Litovická. nyní

sýpka a kancelá c. k. hospodá, úadu, byla z tvrzí rozsáhlejších,

típatrová z tvrdé opuky, která do pažení dveí a oken otesána byla

v hmotné skoro hlazené štuky. Zdi prvého patra mají zšíi 145 cm.

druhého ješt 120 cm- Ve druhém pate byla veliká sí rodinná se

šesti vysok\'mi gothick\mi okny. Odtud vcházelo se do nevelké mo-

dlitebny a z té jakož i z pízemí mohlo se vystoupiti do okrouhlé vže.
Tvrz tato jediná v Unhošíském okresu uchovala se v podstat své až

do dn našich. Nedaleko Litovic jest Chýn. Zde bývala pkná
tvrz. uprosted vod. objatá 6 rybníky, dvr se 2 poplužími. s krásnou

ovocnou zahradou a se 3 jinými rybníky. Patila a patí dosud klášteru

Strahovskému. Zvláštním píkopem vede se voda z rybníka, ze-

sílená v\'tokem r\'bníka Bašty blíže vsi Ch\''n, k Liboci, odtud do

podzemního vodojemu a po trubách do hradu Pražského. Do nedávná

bývala tu bažantnice. V Chýni. jež bývala duchovenstvím kláštera

Strahovského, jest cihelna.

Pi aerární silnici Plzeiiské rozkládají se vsi Chrášfany a D uš-

ní ky, ob r. 1228 statek kláštera u sv. Jií na hrad Pražském. R. 1654

prodal je Frant. K. Libštejnský z Kolovrat kapitule sv. Víta. \' Duš-

níkách jest 109 d. a 1.062 obyv., státní stanice hebení a cihelna.

Nade vsí zdvihá se vrch Homole a na nm kostelík sv. Jií; dle po-
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vsti jest pr\" kopec ten mohyla, kterou nasypali Cechové jistému

Saskému vdci. V Chráštanech jest zámek a deskový velkostatek

kapituly Svatovítské o výme 742 ha. Jinoany byly r. 1547 pro

odboj od Ferdinanda I zabrány Starému mstu Pražskému. Xvni jsou

tu doly na rudu železnou a pískovny.

Fnini. Melicliar.

Fot. K Klegna.

HRAD KIVOKLÁT.

XX. OKRES KIVOKLÁTSKÝ.

v ty strán nade Mží, porostlé hustými lesy, které jako bohaté

koberce schodišt pokr5'vají, v ty strán Kivoklátské již od pradávna,

kde kdo rád se uchyloval. Máf naše vlast hojné krásných koutekú,

pestrých mst a romantických tišin — ale v údolí u Kivoklátu vinou-

cím se v úkrytu zarostlých pohoí, shledává se na jednom míst i di-

voká romantika, spojená s jemným pvabem idyllického zákoutí, mo-

hutnost lesních velikán prokreslenou nžnv^m ornamentem bezových
lesík. A v luhu dole kolem šepotající bystiny slyší sluch povolaných ta-
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jrmnr pisnr liclia. melanrholick jako šalmajcí a j)ln('' touhy jako srdce

mlatlish. 'Vak l)loii(lí tady ncxnámx- chodor. zmámen jsa svým okolím,

a teba byl li/ blízko, blízounko, lir;idku i)í"ece dosud ani nes|)atnl.

A pec jest dnes obklopen kol dokola domky a villami jako jiasty

stíidem bílých ovci. Až konen rozhrnou se vtve habrv a buku

a mezi nimi jako v živém rámci \yhoupne se hrad se svými erve-

nými stechami a ozubenými

valy. Co let peletlo nad

jí^ho hlavou

!

( )d dávných dob pa-

ti\ala lenní povinností celá

lato zalesnná krajina kolem

soutoku Mže a rakovnickélio

potoka ku Kivoklátu. Dnes
pináleží k okresu tomu 2'^

obcí s 18.798 oby v. Z celé

léto rozlohy zaujímající 'AM>

km'- i)ipadají skoro úplné

(1\(' tetiny na lesy. To" „

])udy pak pipadá velko-

statku Kivoklátskému, k n-
muž se druží 24 dvoru.

Obyvatelstvo jest pe-

\ah()u eské a katolické

krom 30 evang(MíkLi. 14''

žid ( 18 v Hudlicích. líi na

Kivoklát. 17 v Roztokách.

24 ve Zben) a 51 Xmcu
(.'U na Kivoklát). Roz-

\lnným povrchem svým
ítá se okres Kivokláts^ký

ke Stedoeské palaeozoií ké

kopin, geologicky v ji/ni

ásti k pánvi silurské. \' se-

verní k útvaru kid(i\ému.

zdxihá pak se javurkem (44.3 m) a Požáry (43.3 m). jižní á-t

má již ráz znané hornatiny s pvabiím mohutných hvozdv a ma-

lebn zarývajicích se údolí, v níž vévodí Krušná Hora (6()C/;;|.

nejvyšší bod Stedních Cech. a v jihozápadním sousedství jejím \'eliz

(585 m). západn Spálený vrch (520/??), Špika (.528 m). ( )blouko\ilým

a kivolakým tokem protéká okresem Berounka, píkrými slrán( nii

po obou bezích sevená, v údolí hluboce do mkkých bidlic se za-

rývajícím. hoký to host za astých ])Ovodni. nízké polohy pustošící.

HLAV.Xi BRÁNA KIVOKLÁTU.
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Xa pravém behu vnimá u Skroj potok Zbirožský, hraniní proti

soujmennému okresu, potok Skrejsk\' níže Oupo, ústící pod síce-

ninami Tejovskymi, Klunou a Hudlický potok, v levo potok

N e z a b u d i c k Ý, mocny potok R a k o \' n i c k ý, ústící pod Kivoklátem,
Klíavu píchozí z okresu Unhoštského a vlévající se u Zbena a

Ú ž n i c i proti Nížboru. Pe-
vahu má hospodáství lesní ''°'- "^^ xi^g"^-

a luní vedle zemdlství.
Prmysl jest hlavn žeie-

zásk\'\ ve druhé ad de-
vaský. Údolím Jicrounky

a potoka Rakovnického ve-

dena postátná dráha Ra-

kovnicko-Protivinská.

\' hlubokých lesích

Kivoklátských vyhledává

mnoho cizinc útulek v let-

ní dob.

Na skalnatém jiahorku.

kolem nhož k nedaleké Be-

rounce spje potok Rakov-

nick\', zdvihá se z úkrvlu

lesního

HRÁDEK KIVO
KLÁT, prost KIVO
KLÁT, pod ním pak m-
steko téhož jména, skládající

se z prastaré ásti Bud pod

hradem podle potoka a z ho-

ejší ásti A m a 1 i n a. díve
Camrdová zvané, a ze sídla

asto nic (od r. 1864), vše

se 125 d. a 808 oby v., s do-

mem Chudých školních se-

ster, školou košíkáskou a pracovní, všeobecnou nemocnicí, zaopato-
vacím ústavem pro starce ve správ sester sv. Hedviky, pivovárem,

sídlo hosp. správ\' fideikommissniho panství Kivoklátu s pipojenými
statky ve v\^me 39.618 ha, jehož majitelem jest nyní Max Egon kníže

Fúrstenberk. V míst i v okolí zkvétá výroba zboží proutného a sla-

mného, v okolí jsou ložiska rudy železné a kamenného uhlí. Za našich

dn jest Kivoklát oblíbeným letním sídlem.

CAST I. NÁDVOÍ SE ZÁMECKOU VÉŽI.
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Hrad Kiixoklál jest z ncjpamálnrjšich a ncjslavnjšich hrad e-
skvch. vedle Karlštejna nejznamenitjši hrad královský, v nmž s po-

átku Husitských válek uchovávány byly koruna eská, klenoty korunni.

majestáty i dsky zemské, kdež ukrýval umnimilovný zemsprávce.

arcikníže Ferdinand, štstí svého života, ve krásné choti Filippin Welse-

rové vtlené, kdež v pozemních žaláích úpli zaasté politití provi-

nilci. Zbudován jest na skal-
hot. K Kiegna. nalém trojhranu, na každém

rohu mohutnou vží utvrze-

ném, z nichž nejvyšší ve

východ obecn baštou se

zove.

Nynjší hrad jest se-

skupením nkolikerých ástí,

které se rzní jak vkem
tak i svými pvodci. Nej-

starší ásti hradu jest maié

nádvoí, obsahující okrouhlou

vž. hradní kapli a vzení
Augustovo. První éi velké

nádvoí jest novjší a jeho

puNodní stavby pocházejí

z dol) Vladislavských, emuž
nasvdují známé Vladislav-

ské lilie a monogramm krá-

lv na štítcích portál. Cel-

k<)\ ý ráz hradu jest gothi-

cký. jehož nejjemnjší ukázky

vidti lze v hradní kapli,

stavné mistrem Benešem
z Loun. Prvé nádvoí jest

celé z ásti obydleno, z ásti

jsou v nm místnosti kance-

lá a druhé jest zpola po-

boeno. Levá ást prvého

nádvoí, kde nalézají se kní-

žecí kanceláe a pivovár, byla

druhdy oi)ydlim štoll)uv > konirnami a komorami pro jizdecké náiní.

\^ pravé ásti, nad golhickou branou vedoucí do druhého nádvoí,

vypluje celou budovu ohromná rytíská sí, naplnná archivem ob-

sahu velice vzácného, bohužel nyní i)ro nespolehlivost nkterých náv-

štvník tém úpln nedostupného. Chovány jsou zde památky pra-

staré, nkteré prý až z dob \'áclava Svatého.

\ST PALÁCE N.\ I. NADVORI
S DRUHOU BRANOU A STRÁŽNÍ SÍKOU.
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MÁLA RYTIKSKA SIN

NA KIVOKLÁT.

kleré nijak s dobou sla-

Vfbní tlo ásli s<' neshoduji;

byiaí i)onzeiia za usnad-

nnim pechodu pro jistého

úiednika z jeho bytu do

kanceláe v dob nejnovjší

a použito pi tom za ozdobu

pední kamenné desky se

znaky, která až dosud ležela

odkudsi odjinud pohozena.

\' zadní ásti nád\oí
jest stará. \e skále vrtan;i

studna, mající hloubku pes
40 m. Za ni vyl)íhá hrad

v ostr_v úhel. jehož vrcholem

jest t^hranná vž Hu-
derka, nalézající se pi
bývalých hradních muír-

nách. Aby nebylo slyšeli

kik muených, hrála pr\-

na této vži hudba — odtud

její jméno. Malé nádvoí, nej-

Další pravá ást velkého

nádvoí, dnes obývaná úed-

nictvem, byla za dob \'la(li-

slavských kuchyní a cukrár-

nou královskou, odkud se

také zachoval název oné ásti

podhradí, která se pímo pod

touto ásti nalézá : „pod ku-

chynmi".
Pi starobylé gothické brán.

\edouci do malého nádvoí,

jest ve \ýši prvého patra ga-

lerie, odkudž pronášeny bývaly

rozsudky nebo veejná ozná-

mení vbec. Pavláka v rohu

nádvoí pi hlavní brán ozdo-

bí^na jest prapodivnými znaky.

Fot. K Klegna,

\'ELKA RYTÍSKÁ SIX XA KRIVUKLATE.



— 316 —

starší to ást hradu, obsahuje kapli a vzeni Augustovo i Bílkovo, \^o-

zadí tvoi okrouhlá vž a zbytek stržených královských komnat. Kaple

jest památkou nejcennjší. Gothické jeji výzdoby poi^ízeny mistrem Be-

nešem nkde až s pepychovou nádherou. Féi knížete Maxe z Fursten-

berka opravována kaple v dob nejnovjší pesn a vrn ve star

pvodnosti.

Fot. K. Klegna.

Z.\PADNÍ ÁST II. NADVOKI,
S. OALLERli, ODKUD VYHLAŠOVÁNY BYLY ROZSUDKY.

V pizemí, zpola v písklepi. nalézají se pod kaplí vzení, z nichž

v nejpamátnjším byl trýznn biskuji Jednoty l)ratrské Jan Augusta.

Na dveích vzení nalézá se ornament, jejž prý sám Augusta pi-

osten\''m kaménkem vyškrábal.

V kulaté vži nalézá se nyní knížecí museum, jehož nkteré

zvlášt pírodovdecké památky jsou velice zajímavé. Hrad nkolikráte

vyhoel; po posledním ohni r. 1826 poškozené pokoje královské mu-

sily býti strženy, ježto hrozily sesutím, a tak jest nyní ona ást v roz-
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valinách. Nicmén hrad sám psobí dojmem neodolatelným, a kdo

navštívil jednou tato místa v dob, kdy úboi jeho a okolní strán pro-

kvetl}^ hojným šeíkem, nezapomene toho nikdy.

Pvod hradu Kivoklátu odnáší se do dob dávných. 1^ I \()'> stál

ji/ Hrádek, zvaný Kivoklát, nade vsí Budy a ponvadž byla práv
jioleba jej opravovali, byl zajisté pvodu staršího. Knížata a knUové

Fot. P. KiJrber.

CAST II. NADVOKI
SE VCHODEM [)0 ZÁMECKÉ KLENOTNICE.

na nm vznili vznešené vzn, králové z rodu Pemyslova uinili jej

oblíbeným svým sídlem. Otakar II zbudoval palác a vysadil nepochybn
etná manství, za jichž držení konána služba na hrad. R. 1316 až

1317 zde chován a pozdji i vznn v útlém svém mládí Karel IX.

kter5' jako markrabí pozdji zde sídlíval. Také Václav IV rád prodléval

zde, oddávaje se kratochvíli lovecké. R. 1422 Kivoklát vyhoel. Pozdji

býval dílem držán pímo ke korun, dílem zastavován. X^adislav II



ráil lu a asln |)í-cl)Ýval a lak hrad ozilol)!! a /:\'cl('1)il. Ferdinand I

dal \' nm xzniti vzácné osdljnosli. ])c)lili(ky proxinilé, zejména Jana

Auguslu a soudridia jeho jakiil)a Bílka. U. I,S92 vyhoel hrad opt.

byl ale ihned obnoven a pokládán s poálku XYW sL. za slálni v-
zeni. Xv válcí," ticítilclé trpl velice bhy válenými a r. \(>4'.i vyhoi-el.

lak/e docela zpustl. Komora kr;ili»vská hrad i panství dá\ala v zá-

1 Ol P. K.jrher

\'ÉZ HUDERKA.

sta\u hrabatm ze Schwarzenberka a r. KhS. jej j)rodala Arnoštu Jo-

sefu hrabti z X^aldstejna. s jeho/ vnukou Marií Annou, provdanou

hrabnkou Fiirstenberkovou. i)npadl tlo hrabci a nyní knížecí ro-

din. Knížata Karel P^gon a Flmil z Fúrstenberka hrad z ásti v I. U550

až 1873 obnovili, v další jiak obnov se pokrauje.

Údolí pod hradem, jimž \ ini- se Rakovnický potok. vy|)liuije i)-

vodni ást msteka Kixoklátu. která se nazývá Budy. Její ást nej-
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zazši pod hradem nese název „pod kuchynmi'". Druhá ást msteka.
rozložená na návrší nad hradem, na Amáliin hoe, nazývá se nyní

Amálin a honosí se krásným chrámem sv. Petra, u nhož z dávného

hradního kaplanství zízena r. 1856 fara. zbudován byl r. 1886 dle ná-

vrh Josefa Mockra se zachováním knžišt, pocházejícího z doby Vla-

dislavské, a ozdoben výtvory vynikajících sochaíiv i malí eských.

Fot. K. Klegna.

HI,ASKA POD VŽÍ HUDERKOU.

Štíhlá vž s vysokou stechou zavírá prelí. Od nedaleké kaple sv.

Eustacha šíí se arovnX' rozhled na hvozdy Kivoklátské.

RozkošnS-mi procházkami kolem pomníku Karla Egona knížete

z Furstenberka, jednoho ze zakladatel „Král eské spolenosti nauk"",

vede cesta na ostroh skalní, ktcrx' ní nade Mží pn'kr5'm srázem. Na-

proti leží obec Roztoky se 67 d. a 94.S obyv.. se zámkem Leontini-

n\'m. opodál s mlýnem a s továrnou na železo, plech a drát. K I-ioz-

tokám popisuje se dvr Karlov. Pi samé ece rozpadávají se zvolna

opuštné budovy b\'vaK'ch železáren montanní spolenosti. Proti proudu
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l/.r piijiti (id ("aroxnelio liihyrinllui údoli. z nich/ \vnikaji vedle sa-

motného iiíioh' Mže ješl Kluná a pobližc trosek TejovsUvch ústící

Oupor. Není romantinjších, divoejších strží v naší vlasti nad údolí

(^uposké, jímž prodírá se nepatrn\-. za velkveh (]cM však divok\'

potok soujmenny. Vysoko nad jeho ústím do Mže ní poboená vž
trosek hrad Teji^ova. Neuritá historie nedává o jeho pvodu žádných

Fot. K. Klegna.

VCHOD DO BÍLKOVA VZENÍ
I'1 SCHODIŠTI NA II NÁDVOW.

zpráv, pouze se domnívají nkteí, že založen za Vladislava I. V roce

I68, v inventái uvádí se zpustlý hrad Tejov. Dnes ni tato sícenina

tiše nad lesy, jako rozpadávající se pomník. Trosky Jenova a Jivna
které se nalézají v lesích, kolem rozkošného údolí Klíavského. jsou

dnes skoro se zemí srovnány. Vše to byly as pouhé hrádky loví.

o nichž krom zmínek v djinách nic se nedovídáme. Jivno bylo již

r. 1551 v rozvalinách. Vzácnou archaeologickou zajímavosti kraje jest



Hradišt u Strádonic na pravém I)íclui Mže. Bylo to r. 1879, když
jisty rolník pi kopání nale/l popelnici plnou zlatých penízk. Z ná-

lezu toho mnoho se sbírkám nezachovalo, ale do dnes nachází se

zde, když déšf pdu opláchne, tu a tam zlatý neb stíbrný penízek.

Výsledkem zavedeného šetení byly veliké objevy mohutných základ
zdiva, a hromadné nálezy zbraní, ozdob a šperk. Bylo patrno. že

v místech tchto nacházelo se kdysi veliké hrazené msto a prof.

Fot. K Klegna



nepodailo se nif zjistili, pouze ("elné povsti |)outaií se k tomuto
mislu.

Poblíže Kivoklátu, smrem k Rakovníku leží vesnice Mésterko.
se KW) d. a 826 ohyw. s prastarým farním chrámem sv. |akut)a. jméno

Fot. K. Klegn.i.

01-TAK ZÁMECKÉ KAPI.E NA KR1\'0KI.ATE.

se odvožuje odtud, že to i)vvalo obiilien .místeko' eské královny

na Hrádku prodlévající.

Na levém behu .Mže leží stará vesnika Xeza budie, která

svým pvodem spadá daleko v doby |)edhusitské. Už lehdy byl zde

nynéjši farní chrám sv. Vavince, který má krásnou kazatelnu a dva

staré z\ony s eskými nápisy. Dnes úpln už vymizely stopy tvrze



Nezabudické. která l('])r\c kolem r. I()(i(i jjiipojenn k<' Kivoklátu lénem.

Pifaen jest nedaleký 1! ran o v. jio jehož tvrzi |)ánú /. Branova již

není tž ani památky.

Starobylosti a mnohými historickými památkami vyniká ves

Zbeno. ležící v malebném údolí Mže po levé její stran. O nm mluví

se už kolem roku I.'5(H) a |)raví se. že pi zdejším chrámu bývávalo

Fot. P Krber.

KOSTtíL S\' FhTRA \A AMALINÉ.

Šest kanovníkv' a osm kaplanu, jichž psobnost i)r\' sahala až za Ra-

kovník. Zámeek Zbeenský býval útoištm lovumilovn\Th panovník.

Letopisy eské zaznamenávají, že Betislav II zde zahynul rukou

najatého vraha Lorka. Malá kai)lika na dn rokliny poblíže hbitova
naznauje pr\- místo, kde se vražda udala, dle jiných ale je to místo,

kde ubili stihatele vraha. Starobylý farní chrám sv. .Martina obsahuje

mnoho zajímavNTh nápisu na deskách náhrobních i na zvonech.
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Podobn jako u Zbena najali Vršovici Lorka na eského kní-

žete, usilovali i ve hvozdech kolem Velí z u o bezživotí knžice Jaro-

míra. Než tento zachránn družinou vrných Pražan od jisté smrti.

Velíz je poutnické místeko, skládající se z chrámu sv. Jana Krt.,

fary a ty domk. Tvoí obec spolu s Kublovem. jenž jest v nej-

jižnjší ásti okresu na úpatí hory Krušné a ítá ve 133 d. 927 obyv.

Velíz vyniká nejen krásnou polohou, nýbrž i svojí historií : bylaf to

Fot. P. Korber.

VNITEK KOSTELA SV. PETRA NA AMÁLÍNÉ.

bašta pohanství, kde obtováno .vn\'m ohnm" ješt kolem roku

1000, ehož dosvduji nalezené spousty popele a bronzových i jiných

ozdob.

Pi trati Rakovnicko-Protivínské, na pravém behu Mže leží pod

zámkem Nižborem obec Xová Hut se 1.38 d. a 1.131 obyv. Jméno
svoje odvozuje od zaniklých železáren pi ece. A' zámku Xižboru pak

jest chrám PovN-šení sv. Kíže, od r. 1857 farní, kde drahocenná mon-

strance je vyzdobená zlatými dukátky Hradištskými. Ve chrámu jest
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knižeci hrobka a zvláštní náhrobek Karla Egona z Fúrstenberka;

Xižbor vznikl nkdy ve XIII st. jako lovci zámek a zván pvodn
Miesenburg {.hrad nade Mži"). Do roku 1312, patil ádu Templá,
r. 1349, pipadl ke Kivoklátskému zboži korunnimu, nicmén byl n-
kolikráte zastaven a prodán perzným pánm.

Fot. K. Klegna.

f^
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Že se jen tescískou iiraci duly iidi/uji. aby newaly zkázu úplnou.

Kudy je však doslalck a zajisto se zase jednou ])ráce v zdejších dolech

obnoví.

Nejvtší politická obec okresu jsou Hudlice se 204 d. a 1.686

obyv.. rozložené pi silnici Ki^ivoklátsko-Berounské. Nepatrná pvodn
obec vzrostla hlavn za rozkvtu dol Noxojáchymovských. Jest zde

veliký farní chrám sv. Tomáše. Památností chrámu je ohromný obraz

Matky Boží Snžné, na jehož dolní ásti zobrazeno jest vymování
ku založení chrámu Santa Maria Maggiore na \'iminá]e v ím. Rodný

dm Josefa Jungmanna jest majetkem národním. u|)r(>sled vesnice

postaven jemu pomník.

Na pramenech potoka Oupoe jest veliká \es Hro umy se 167 d.

a 1.131 obyv. Nedaleko Tejova po pravé stran Mže leží vesnika

Skreje, založená v dobách |)iadá\ných. chovající starý farní chrám

sv. Michala Archandla. Kolem Skrej a naproti na levém behu ležících

Tejovic uloženy jsou Nrstvy siluru jako u Jinec a ásten i kambria,

prozkoumané Joa(|uinem Barrandem. Celá rada pedpotopních rák,
trilobit, jablkovcu\- a ramenonožc vystoupila z tch nmých bidlic

a dosud kladívku snaživého geologa se objevuje.

Anf. Trýb.

Fot. K. Klegna.

ISm^^

RODNÝ DOMEK JOS JUNGM.ANNA
V HUDLlCiCH.
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HUDLICE.
Fot. K. Klegna.

XXI. OKRES NOVOSTRAŠECKÝ.

v prmrné nadmoísk \vši \íce než 4(J() ni rozprostírá se Novo-

strašecko po pláních a údolicli. jrž iní pechod od vékopamátných

les Kivoklátskvxh na jihu. k zelenému chmelaskému Podlesí Loun-

skému na severu, a od er\ena\ vch [)ermsk\-ch lán Rakovnicka na

západ k rozbrázdným plošinám .Slánská na východ. Zaujímajíc

prostor 25Akm', vykazovalo r. I'>()(i ve 27 obcích obyvatelstva 21.251

duší, mezi nimiž 37 evangelíku (\- .\o\ém Strašecí 14, v Rynholci 11),

172 žid (v Novém Strašecí 72. v Rynholci I-i. v enov 23) a 29

Nmc (v Lánech 14).

Nejjižnjším místem okresu jest hradišt Jivno, nejvýchodnéjšim

myslivna Mraková (nkdy ves Mrakov, nyní zaniklá), nejsevernjším

kaplika a studánka Královka nad Líským, opedená vlasteneckou

povsti o Elišce, poslední Pi-emyslovn. Benešem Tebízským vzd-

lanou, a nejzápadnjším Krouová v katastrální poloze Hýža (sz. od

obce) zvané.

Nejvyšším l:)odem Novostrašecka jest vrch Louštín jihozápadn

enova (534 m n. m.). nejnižším [)ak jioloha Mladinypod Pozdní

(278 m). Uzlem horským v krajinách tchto jest vrch bán, stejné

v5'še s Louštínem, ležící však již mimo území Novostrašecka na roz-

hraní Lounská s Rakovnickem. Od nho vybíhají hbety vysoin na

nkolik stran jako trs. Ti taková mohutná pásma, zvaná rozsocha

Krouovská, prostupuji sever Novostrašecka smrem východním,

ponkud k severu nachýleným. Severnjší jest planina Borsko-

Liská s vrchem Voskovým sz. Bdína (471 m). V jejích rozstupech

ukrývá se nkolik pvabných údolí, z nichž nejznamenitjší jest sv.-
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Gotthardské. Jižnjší pásmo, zaínajíc vrchem Králkou (514 m), zdvihá

se nad Kalivody vrchem Dokem a strmým hbetem Pozdeskými
Bory (418 /n). 17etím pásmem jest planina Mšecká s nejvyššími

vrchy Sušicí {506 m) a Kopaninou (504/72) západn Ttic. Hájem
(539 ffz) u Mšece a Kaickou Kopaninou {A\A m).

Pín ze severozápadu k jihov\''chodu enova vypluje okres

náhorní rovina Strašecko-Stochovská s již jmenovaným Louští-

nem. Hrobkou u Stochova (459 m) a Lánskou Horou (477/72).

Jihozápadní ást okresu prostupuje vysoina Kivoklátská
s nkolika vršky portýrovými a buližníkovými. Kde se pramení i)otok

ervený (u Malkovic) a kudy proplétají se jeho pítoky, náleží Xovo-

.NIZBOR S NOXOU HUTI.

strašecko do povodí Vltavy. Nejvtším z pítok jeho jest potok
Kalivodský i Pozdnsk\'. pr\''štící se na východním svahu Králky

a tekoucí okresem o délce \6 km.

Ostatní území patí do povodí Berounky. A tu jest nejdležitjším

l)otok Lodnický i Kaák. hlavní to voda okresu, protékající jej

na pi v délce 25 km. Prameni se u Krouové a napájí rybníky

Ttick}', Punochu. MK-nský, Pilský, ervený a Lodnick\'. Mimo to

podobným smrem od Ttické hájovny k Jivnu tee také potok

Klíava.
Nejstaršími vrstvami geologickými v okresu jsou drobové silurské

bidlice u Lán a Žiliny. Kamenouhelnv útvar vystupuje u Hvzdy.
Renova, Krouové, Srbe. Hešíc a Pozdn. Permský zvlášt zna-
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tln v údoli Srbesko-Pozdeském. Nad nim pak na nkterých místech

spoívají mohutné vrstvy kídového útvaru, nejsilnjší ve Cbánských

rozsochách Krouovských. Opuka z tchto skal jest výteným sta-

vivem, ale na venek nerada na sob podržuje omítku. Kvádrový

pískovec Kamenno-Žehrovický proslulý je znanou tvrdostí. U Rýn-

holce jeví se také rašelina.

Xovostrašecko náleží mezi eské krajiny, lesy nejbohatší, jichž

jest W 322 ha.

V úvale Pozdeiském pstuje se epa a chmel u Mšece, Srbe,

Pozdn, Ttice, enova, Krouové, Bdína a v katastrech pilehlých.

Tato ást Novostrašecka ve mnohém podobá se a má i mnoho spole-

ného s Lounským Podlesím. V lét tu všude bujná zele, lesy odstínem

tmavším, chmelnice svtlejším. Ovocného stromoví všude dosti.

Také mnohé ze starodávných zvyk se tu zachovaly, zvlášt

pálení a práskání arodjnic 1 kvtna (v sousedním Lounsku veer

ped sv. Janem Ktitelem). O rarášcích koluje více povstí.

Zimní a jemu píbuzné poasí trvá na Strašecku asi 185 dní.

R. 1903 bylo 539 mm srážek dle stanice ve Mšeci, kdež se spustilo

14 bouek, kdežto Žilina jich vykazovala jen 6. Mimo to Žilina s Mra-

kovém a Hradeno s Novou Vsi náleží do vikariátu Slánského.

Okres z východu na západ probíhá dráha Bušthradská dotýkajíc

se Lán a N. Strašecí. Skoro rovnobžn s ní vede aerární silnice

Karlovarská, vzorn upravená, od Hvzdy na Mšec a Renov. Sít

okresních silnic vytváena tu v posledních létech tak, že spojuje všecky

koniny Strašecka. Ped 35 roky tak nebývalo. Pro neschdnost cest

za jarního táni stalo se zvlášt údolí Pozdeské povstným.

Závody báské a prmyslové jsou : Kamenno-uhelné tžaství

v Rynholci, Krouové, Pozdní a Jedomlicích, továrny na devné zboží

v X. Strašecí a Pecinov, patero vtších parních mlýn a parní pily v N.

Strašecí i Kam. Zehrovicích.

STRAŠECÍ NOVÉ, msto se 428 (v pol. obci se 506) d. a 2.561

(v pol. obci 3.029) oby v., sídlo okr. soudu, berního úadu, mšf. školy

chlapecké i díví, úvrního spolku, r. 1880 založeného, okr. hosp. zá-

ložny a náboženské obce židovské.

O Strašecí ješt jako vsi jest první zpráva z r. I 143. kdy tvrtý

díl zdejšího popluži dán byl klášteru Strahovskému. 1334 král. ko-

morou zastaveno jakožto ást panství Kivoklátského. Na msteko
povýšeno králem Janem r. 1340. R. 1450, když táhl král Jií na Roky-

canské. bylo Strašecí vypáleno. Majestátem krále Vladislava II z 24

srpna 1503 povS-šeno na msto, byvši již 1480 ohrazeno pevnými baštami

a hradbami, jimiž do vnit vcházelo se branami Pražskou. enovskou
a Rakovnickou; brán\^ ty v tyicátých létech pedešlého století bez
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rozmyslu byly rozboeny. 1^ 1554 mslo vyhoelo, jakož i za krále

iMaliáše, kdy celé nov postaveno, odkud na rozkaz tohoto panovníka

nazváno Nové Strašecí. Do tch dob znamenáno všude jen Strašecí.

Chrám Narození Matky Boží byl farním již 1344. Hned od válek

husitských byli pi nm knží pod oboji, což trvalo až do 1614. Tehdy
královsky hejtman Kivoklátský. Ondej z Otšova. poslal sem knze
pod jednou, však mšfané jej do kostela nepustili. Událost tato jest

pedehrou náboženské války v Cechách, byvši považována za vzpouru

proti králi Matiášovi, kter\' za to 6 února 1616 odiial Novostrašeckým

všecka mstská privilegia. Dále odsouzeni ku ztrát hrdla ])rimas

Chládek, purkmistr Hlaváek, písa Nosek, mštan Turek a podruh

Strunka, pvodci vzpoury, dána jim však milost s podmínkou, aby se

do ly nedl vyprodali a msto na vždy opustili. Ponvadž poslední

utrakvistický knz, Jan Popel, již se sem nevrátil a Ondeje Molitoria

mšfanstvo netrplo, zstalo msto bez knze a vbec duchovní správy

až do 1658. Vtšina privilegií byla asem vrácena, ale nejdležitjší,

totiž právovarení, nikdy.

Za války ticitileté msto nesmírn zkusilo. Pochody válenými

bylo sužováno hned na poátku, zvlášt postupem od Rakovníka na

Bílou Horu, jenž pedcházel osudnou bitvu 8 listopadu 1620, což dle

podáni pipomíná kíž kamenný v Rynholci, oznaující tam vojenské

pohebišt. Po té následovaly požáry celého msta 1628 a 1639 (tento

pi vpádu Švéd), jakož i rány morové.

Pomalu jen zotavovalo se Nové Strašecí z pohrom XMI vku.

Však pi poátku pedešlého století 39 kvtna 1811 vyhoelo tu zase

73 dom, a jako v záptí 8 srpna 1812 70 dom a 28 stodol i s chrámem,

pi emž zvony se rozlily. Tomuto chrámu nezaruené zprávy pipi-

sují veliké stáí; byl prý již 1158 biskupem Danielem u pítomnosti

krále Vladislava I a králové Jitky, vysvcen. Nynjšího vzhledu nabyl

v létech tyicátých pedešlého století. Hlavní oltá slohu barokového

jest z r. 1747, ktitelnice z 1555. R. 1525 ukradena odtud monstrance

a nalezena u žida v Budyni.

Ped kostelem smrem k fae a na námstí jsou sochy sv. Jana

Nep. z doby ped jeho svatoeením — prvá z 1 7 Id, druhá 1688. Na

radnici jsou pkné a zajímavé sbírky musejní.

Na jihovýchodním konci msta stoji kaple sv. Isidora, založená

v polích 1700 mštany zdejšími. 1782 byla zrušena, ale 1829, když

k ní od farního chrámu hbitov peložen, opt obnovena. Msto
N. Strašecí má obecní velkostatek se 152 Aú- pozemk.

Vzhled nynjšího msta s prostorným námstím nepipomíná jeho

stáí. ilý ruch národní jest mu však ozdobou. Prmysl zastupují

pivovár, továrna na zboží devnné a v\'roba lihovin.
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2 km na jihozápad leží ves Ruda s cihelnou, tišemi mlýny, doly

kamenouhelnými a s popi. dvorem Amaliiným s lihovarem, za hodinu

cesty tém za lesy na jihozápad vzdáleným, od nhož na východ jest

dvojí samota Brejl s pilou a myslivnou. Pati sem ješt více samot.

Majitelé bývalé tvrze konávali manské služby na Kivoklát. Myslivna

.u tí stolv" a památné ti stoly v jedné ad upomínaji na král. hony

v lesích Kivoklátských. Také se v Rud pipomíná jakési klášteišt.

Iihov5'chodn X. Strašecí jest Pecinov Strašeck\^ a Rynho-
lecký. odtud pak nedaleko Ryn holec, kdež uprosted vsi stojí kíž

kamenný, nepochybn na rove ("esk\'-ch bojovník, kteí zde od Plzn
k Bílé hoe ustupujíce, v ptce s císaskými padli. Od zdejšího dvora,

V ..km na jih vzdáleného, na východ na stranu k \'aširovu. jest

Fot. Brunner-Dvofák.

Z.AMEK V L.AN[:CH.

txrzišt Sobin, o nmž okolní lid mnoho si vypravuje, zvlášt o kou-

zelnících, kteí mli velikou knihovnu. Pí^^emných zpráv o tvrzi této není.

Jihovýchodn jsou Lány. ves se 156 d. a 1.291 obyv., sídlo panstva

Kivoklátského, se kterýmž hradem spojeny králem Rudolfem II I5»M.

Té doby byla stará tvrz rozšíena a pestavna. Nynjší lovecký zámek

vystavn v XMII stol. a nynjší podoby nabyl r. 1825. Jest v nm
47 pokoj, modern zaízených. V nádherném parku kol zámku, mezi

rozkošnými skupinami rostlin všelikých, šumí vodotrysky a stojí um-
lecké kovové sochy i figuríny. Na rod Frstenberský pešly satkem
Marie Anny z Valdštejna, kteroužto paní vystavn byl 1750 ve slohu

rokokovém zdejší chrám Jména Ježíšova, od r. I85i) farní, provedený

ve stízlivém rokoku do podoby kíže, s rohy otupenými. Sem náleží

10 samot. V Lánech jest díím Chudých školních sester. Tu již jsou

hradby proslulé Kivoklátské obory, v jejímž nitru, na levém behu
potoka Klíavy. ukrývá se v lese hradišl J i v n o. () minulosti jeho
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neví se nieho uritého. Die všeho byl však pede dležitým hrádkem
eských král vedle Kivoklátu. Zbytky jeho jsou nehrubé, ehož pí-

inou Kivoklátský hejtman Jan ŽJársk\- ze Ždáru. který hledaje tu

poklad, hrad r. \55\ rozkopati dal.

^''ýchodn Kamenné Žehrovice s 222 d. a 2.(Mt9 oby v., s pro-

slulými lomy pískovcovými. \'íska Srby založena ke konci X\'II století.

Fot. v. Typolt

ST.-\RY PAMÁTNÝ DUB SE SOCHOU SV. VACLA\'.A

VE STOCHOVÉ.

když nedaleká osada Nmecká Lhota morem byla zpuštna. .Místa

tato patí farou do nedalekých Tuchlovic. vsi se 196 d. a 1.533 obyv..

kdež chrám sv. Havla byl již 1352 farním. Po válce ticítileté neml
knze, až 1787 zízena pi nm lokalie. která 1854 promnna ve faru.

Ze staré stavby gothické zbyla jen presbyte.

Xa severozápad pívtiv se rozhlíží památný Stochov. tradi-

cionální rodišt sv. \'áclava. Dub. dle povsti v den jeho narozeni

vsazený, stojí tu dosud, udržován jsa pohromad mnohými již jen
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Železy, a pod ním pkná socha z r. 1887. Starodávné hradišt spatiti

lze na severní stran obce. Tvrz s deskovým statkem zdejším spojena

byla 1581 s panstvím Smeanským. Chrám sv. Václava, ve stedo-

vku již farní, po válkách husitských byl filiálkou Smeanskou. až

1787 pi nm zízena lokalie a 1854 opt fara. Presbyte jest ješt ze

stedovku. Nad jeho vítzným obloukem stkví se nápis : .Zde se

narodil sv. Václav 1. P. 903".

Na severov5'chod jsou Kaice. kdysi s tvrzí, po které dnes není

ani památky. V kestních matrikách Smeanských 1624—68 vyskytuje

se pod jménem Nemravná ves. Jsou tu sochy sv. Blažeje a sv. Voj-

tcha, pevezené sem ze zaniklé osady Nmecké Lhoty.

3 km na sever u vísky Hradena bývala také tvrz na ostrohu,

utvoeném dvma potky. Tu stával hrádek v XI až XIII stol., po

jehož zaniknutí ddina pod ním nazvána Hradenem. Dle ní dostala

opt jméno vodní tvrz, v XIII neb XIV stol. v témž míst vyzdvižená.

1542 byla již píslušenstvím panství Smeanského a pustá. Obcí do

Hradena náleží nedaleká Nová \ es. za stará Nové Hradeno
nazývaná, a Nová Studnice nad Kaákem, založená hrabaty z Mar-

tinic r. 1726.

Povésti lidu zdejšího vypraxuji. že u Drn ku, k nmuž patí

samoty Hlína a iMartinice. stávalo msto S vidná, správn ves.

zaniklá již v XV st. Nyní jest na blízku zámeek lovecký.

Malkovice, k nimž popisují se anovice s farním chrámem

Všech Svat_vch pvodu dávného, ale r. 1826 nevkusn pestavným.
Tvrz bývalá pemnna v svpku. v níž uchová\aji se ješt krásn pra-

cované venýe.
Z daleka viditelná jest víska Hvzda, prodaná 1611 Fridrichem

z Donína Jaroslavu Boitovi z Martinic na Smen. Také nedaleké

Jedomlice, v jejichž západním katastru ukr\'vá se v lese, kvtenou

bohatém, hradišt Ostrov, k témuž panství r. 1599 spolu s Malkovici

pipojeny.

Z Hvzdy vede silnice Karlovarská do

MŠFXE, msteka se 171 d. a I.U83 obyv.. sídlo lideikommisniho

velkostatku knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenberka o výme 4'U65 ha,

se zaopatovacím ústavem. Zámek zdejší pvodn jako tvrz vystavl

Albrecht z Kolovrat, maršálek tvrté manželky Karla \\\ a nazval jej

dle tehdejšího zpsobu .Kornhaus", ponvadž uchována tu byla lovecká

tenata Václava IV (dle jiných Garnhaus), kteréžto jméno udrželo se

v lidu až do dnes ve form Kornou z. Za krále \'áclava W ztrestán

tu loupežný rytí zdejší. Ješek z Kolovrat. Po bitv Blohorské byl

Janu Jindichovi ze Štampachu zkonfiskován a Vratislavu z Frsten-

berka prodán, od jehož rodu 1662 koupi pešel na rod Schwarzenberský

a dosud náleží primogenitue Tebofiské. Hrad zdejší zemskému
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v XVI st. Xvnjši úprava zámku jest z as 1760— 1833.

Farni chrám sv. Kateiny. i)ipominaný již 13v52. shoel 1681

i s farou, která proto peložena do Srbe. odkud až 1759 zase dána

zpt. Nynjší chrám vyhoel r. 1776 a byl vystavn r. 1780. Vž
5 ervna 1811 shoela a zvony se rozlily krom nejvtšího. U chrámu

stával kamenn\' pran\'', nyní u obecní kašny. V zámku jest bohatý

archiv a patí k nmu cihelna, obora, bažantnice. s\rárna a nedaleký

poplužní dvr Háj. V msteku jest parní mlýn. ^ideikomissní panství

Mšec o výme 3.527 ha jest majetkem Adolfa Josefa knížete ze Schwar-

zenberka. Opodál Pilský mlýn.
S panstvím zdejším osudy sdílely zvlášt ve válce ticítileté

Lodnice. Žehro v i ce Mšecké a Celechovice. . V Žehrovicích

Mšeckých bývala tvrz. pustá již v X\'I st. Nyní jest tu kaple sv. Martina

z r. 1774; opodál opevnný stedovký tábor, nepochybn z dol)

Husitských.

Ttice díve Trstice. nkdejší kostelec. má starožitný filiální

chrám sv. Mikuláše s památným velkým zvonem z r. 1607. Xvnjši

úprava jeho jest z r. 1840. Po dávn tvrzi není památky. \' míst

jest cihelna.

Xa západ jest nejvtší ves Xovostrašecka enov. díve ev-
nic o v. s 233 d. a 1.641 oby v. s farním chrámem sv. Petra a Pavla

od 1857. zbudovaným v jednoduchém baroku a pipomínaným již 1352.

Lokalií uinn 1791. Patríval k panství Krušovickému: nyní jsou tu

parní mlýn a dv cihelny.

V malet)ném údolí Kalivodského potoku rozkládají se Kal i vody
a Pe rube nice nebo erven i ce se zaniklými stedovkými tvrzemi.

Xa severozápad od nich stá\ala ves Zulezlice nebo Cuelice
a nedaleko na severovýchod visky Duice (pv. Dubice) a západn
-Stolu Vácslavova" Cupkov. ob zaniklé ve válce ticítileté.

Bdín ml od po. XVII stol. spolené osudy s Mšecem. jakož

i k vysoké ojiukové stráni tulící se Mil é.

Xad touto strání na chudiké kamenité planin skromná viska

Bor. jejíž obyvatele v zim v lét obživuje les. Jahodái. brusinái.

houbai a koštišfái Borští známi jsou ve valné ásti sousedního

Lounská.

Údolí Kalivodskému vévodí Srbc, nkdy So hro be, s pkným
tíiodním farním chrámem sv. Jakuba, v nynjší novogothické podob
r. 1877 až 1880 upraveným. \' starém presbytei na evangelijní stran

spatuje se velmi zajímavý a historicky významný volivni obraz rodiny

rytíe Adama Hrušky z Bezna, jehož vypouklá podoba vidí se i na

protjším, umlecky provedeném mramorovém náhrobku jeho. Paní Eva.

v i)ravo na kraji stojící, ovdovvši, provdala se za Maliáše ze Stampachu
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ve iMšeci, odkudž oba statky spojeny. V pedešlém století v ddinách
rozlehlého údoli zdejšího bydlili potomci v ticetileté válce schudlého rodu

toho, Stampachové ze Stampachu. V Srbi jest továrna na kávové
písady.

K statku Srbeskému patívaly blízké eice (ob. Hešíce),
v nichž až do XV stol. také stávala t\Tz.

Pout Novostrašeckem ukonuje se Pozdní, nad níž charakteri-

sticky vyjímá se farní chrám Sttí sv. Jana K., v prostém slohu l^aro-

kovém r. 1854 až 1860 vystavn\' na míst starého kostelíka, kdež na

vítzném oblouku naznaen byl letopoet 1289. Uvnit od 1879 je um-
lecky Achtermannem poízený hlavní oltá z rozlin\'ch esk}>ch mra-

mor, kter\' býval od 1770 v kapli Moravské velechrámu Svatovítského.

Cenn na -14.000 zl. 1 postranní devný vysoký oltá jest dílo um-
lecké, oku zvlášt mile lahodící. Krásný velk\> zvon r. 1560 pipomíná
tehdejší patronku kostela, Dorotu z Krumlova, abatyši T\'neckou. Po
ticetileté válce patila osada se zdejší farou do vzdáleného Vrbna nad

lesy. až 1718 hr. Jan Filip Clary z Aldring faru zdejší obnovil. Jeho
ddiky a dcery prodaly statek Pozdesk}'. k nmuž i Líské patilo,

r. 1754 metrop. kapitole u sv. Víta. již dosud náleží. Pvabný jest

pohled do Pozdeíského údoli zvlášt na jae, když kvete ovocné stro-

moví, tvoící tu rozsáhlé zahrady a dlouhá, etná stromoadí. Celá ves

jako ze snhu vyhlíží.

Okolí zdejší jest nejastjším pedmtem tklivvch novel blo-
vlasého kaplánka Klecanského. Vácslava Beneše Tebízského.

r. Brod.

XXII. OKRES RAKOVNICKÝ.

z národní písn známo, kterak Kakovnian pyšn hlásí se k užší

své domovin — teba skrovné, pece po staletí již úctyhodn svtu
známé vlastní pílí zemdlce, prmyslu oddaného mštana i vynikajících

rodák — literátv. Také pirozen, dosud daleko ne dosti využitko-

vané bohatství zem, jako malebná, geologicky pestrá její tvánost,

historií bohatá, vrývá se píslušníku nezapomenuteln.

Na severu stežen jsa mocnou, místy zcela píkrou zdí blavého
Zbánu, nkdejšího to rozhraní Lucka a Rokycka, kde na píkrém
ostrohu nad samými „Vraty" pomezný rozkládal se strážn\' hrad jediné

cesty, spojující tyto vlasti, poskytuje odtud malebn\' pohled na nejvtší

ást celého okresu, lemovaného po v\'chodu a jihov\''chodu ernými
lesy Kivoklátsk5'mi, na jihu strmými behy Mže, na západ hebenem
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Pelrovických skal a rovinou rozl)ráz(lnou. pecházející v Jesenicko.

Podboansko i Žatecko.

Jak pestrá ta jeho líc! Z prahornin vycházejí na den žula u Pílep,

obnažené syénitové lomy u Petrovic. U Rakovníka. Pavlíkova a v jižní

ásti okresu prahorní vynívá bidla kyzem prostoupená, skytající

druhdy >uroviny výrob kyseliny sírové, po níž temné zbytky dodnes

tu teskni. U Kostelíka v bidlu vtrousen leštnec antimonový.

Pozdjším vyvením hornin povstal ostrvek žlutošedého živcového

porfyru u Rakovníka a dioritu ..Xa skalce" u Lubné.

Znanou ást celé rozlohy zabírá uhelná pánev Rakovnická, tá-

hnoucí se z v\'chodu k západu, s mírnými severními sklony od Kladna

pes Moravci. Spravedlnost. Krek, Lubnou, Brant. Hostokryje k Petro-

vicm a Zavidovu. kdež spojuje se s uhelnou vrstvou, jdoucí od Jese-

nice ke Zihli, Plasm a Plzni.

Severn této pánve jsou malé uhelné ostrvky u Knževsi, Ve-

ciova a dále u Mutjovic, Hedel. \'rstvy uhelné, prostoupené lupky

a kamínkem, t. j. lupkem vypáleným i chamotem. který díve u Lubné

nyní v Krku a Moravci se tží. požívají s etnými výrobky rozsáhlé

dílny povésti svtové.

Toto dosud blíže nepoznané bohactvi kryjí silné vrstvy pískovce

uhelného, skytající širokému okolí známé lomy na Hoe Senecké

a zvlášt v Pílepích v rzné kamenické zboží obrábného. Dkladným
probádáním tchto vrstev pamt zvunou, trvalou zstavil prof. J. Kušta.

Zejména severní ásti okresu rázovitým jest perm. jdoucí v nkolika

mírných údolích smrem ze západu k východu. Spodní jeho vrst\v

složeny jsou z pískovce slídou bohatého a slepence, místy i z lujjkú.

rzn zbarvenNTh jíl, ba i vrstev vápence (u Krupé, Hedel, Mutjovic.

Lišan. Knževsi). Kídový útvar ídce kryje perm na ostrvku u Kru-

šo\ ic. Za to mocný hrubozrný i jemnozrný pískovec tvoí podklad vy-

soiny Žbánské. vycházející u Hedel a Mutjovic. Xa nm vysoko

trní terrassovit vyzdvižené vrstvy opuky Žbánské. rozlévající se v n-
kolika proudech do okresu Rakovnického. Lounského i Xovostrašeckého.

rozbrázdné v hluboké až do permských i)ískovc sáhající údolí.

Xemá-li Rakovnicko tetihor — až na jediné, tém plastické jíly

na Bendovce u Rakovníka, z nichž po vky již živeno rozvinuté

v mst hrníství. — tím štdeji obdaeno naplaveninami. Starší ná-

plavy skytly vrstvy složení nejrozmanitjšího : od jalov\-ch a chudých

štrkv a písk (u Hlaváova. Krupé. Olešné) až do nejúrodnjších

pd tžkých nkolikometrových hndých žlutek a ervenek (u Mut-
jovic, Milostína. Pavliína. Knževsi. Krušovic. Hedel. Rakovníka.

Senomat, Šanova. Lubné atd.). Isou to hlinitky a jílky s pímsí je-

mného písku a vápna (nezídka s okrouhlými vápennými peckami,

„cicvarv" i zázvorky) natsnné v údolích, než i po úboích okresu
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1

l\ak(>vni(_'k(''h(). Loun-

skrho i Xo\ostrašrc-

CHRAM SV. VACL.WA VE SKJCHOVÉ.
Fot, l-r. Duras.

kého aslo dosti vy-

sokých, povstalé smrsi

/A tralých vrstev siluru,

kamenouhelných, ze-

jména ale permu a

Litxaru kidového.

Obdobn proslulého

anglického „Malmu" a

krajiny Spaltské sky-

tají typické chmelné

pLidy. rodící nejlepší

svtové jakkosti chmele

eského. stalet<' základy

a krajinám ncNclkým

vhlas v svt celém. Znalec- dobíe si povšimne, kterak tyto „pravé"

eské chmelné pdy nejvíce rozšíeny jsou práv v esk\''ch obcích.

Skoro •)<) pro. všech chmelnic eské chmelaí-ské oblasti nalézá se

na tchto nápla\ách. kdežto \- obxodu obcí nmeckých sot\a 40 pro.

chmelnic má stejnc- stanovišt (ponejxice v údolí Zlatého potoka). Di-

luvium Lubenské \ešl(i \c známost ueného svta zásluhou prof. Kusty.

který zde zjistil jsoucnost lovka již v dob nejstarších na])lavenin.

V jižní tetin okresu jako mocná clona obloukovit z v\'chodu k zá-

padu zdvihá se Senecká hora a Petrov ický les, k severu píke,

k jihu ku .Mži a Slabcm se táhle svažující, dlíce okres Rakovnický

ve vtší ást severní. Údolí Podžbánske. od jižní vyvýšené, mírn
zvlnn, severním vtrm otevenjší, tedy chladnjší Rako\nické
]) lani n y.

1 'dolí Podžbánske, rozlenné nkolika mírn vzedmutými \ Inami

\- úvaly potok erného, Xe s uc hy sk ého. erveného a nrj-

hkiljšího i nejužšího, jímž plyne potok Rakovnický, jest nejúrodnjší

a proti severu nejlépe chránnou ástí chmelaskou. Žbán pichází ze

sousedního Novostrašecka širokým, tém vodorovným hbetem, pro-

rvaným u Mutjovic ^Xe Vratech", po severních hranicích okresu, naež
svažuje se. do Žatecka se ztrácí. Nejvyšší jeho bod leží .534 m. K nmu
pidružují se kotlinou Krušovickou s vévodícím Louštínem
(534 m) lesy Kivoklátské s voln\'m sklonem k ervenému
potoku, srázné u Hlaváova a konen s píkrNmii svahy potoka Ra-

kovnického. Nejvíce v strže a rokle rozbrázdné okolí Sanova, Hostokrej,

Lubné. Senomat i Nouzová jest nyní vzorem upraven\''ch strží.

Rakovnická planina mírn zvlnná a etnými úvaly potok le-

nná, ohraniena jest na jihu Mží. východn Rakovnickým potokem.
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severn Lesem I'etrovickýni. Horou Sencckou a Pavlikovskymi \T>ky,

rozdlena pak jest údolím Tvterského potoka v chladnjší vyšší ást
Pavlíkovskou a jižní Slaheckou. Od srázných beh Mže zdvihá se

mírn krajina k údolí 'JVterskmu, odtud sloupá náhleji k své severní

hranici, dosahujíc nejvyšších bodijv u Malinov (.537 /n). nad Zdary

(535/77), nad Pavlíkovem (503 m). kdežto na Slabecku dosahuji výšky

kopce: Ostrý 450 777, ertv Kopec 4(t7 777. Bílý Kámen 417 777,

Stráž 407 777. ve sti^ední pak ásti planiny Remízský Kopec ATI m,

Cepiny 465 777 a jižn Pavlíkova se zdvihající Na Stráži 478 77?. Se-

necká Hora s nejvyšším místem N'ad Ždáry (535/77) v ásti západní

koní vNxhodn Bezovým Kopcem (471 777). od nhož východn
obloukovit bží Pavlíkovské vršky, omezené po stran severní

a východní potoky Rakovnickým a Krelským.
\'elkých tokv okres nemá. jen Mže v hlul)oké prorve zcela

krátce dotýká se jižního úzkého cípu jeho. Potok Krakovský. i)rý-

šticí západn Malinové, má píkré, hluboké behy, poceluje památné

sríceniny hradu Krakova, spojuje se s potoker Sips kým a u Jan-

kova mlýna s potokem Z horským i spchá jihovýchodn v Krá-

lovickou Javornici Mži vstíc. Tato. sotva Rakovnicka -se- dotkne, po-

sílí se u Rybárny potokem Modovickým. z hlubokého- údolí siln\''m

spádem spchajícím, a po" krátkém toku. když opouští okres tento,

pijme potok Slabecký. tvoící stedním a dolním tokem svým roz-

hraní Rakovnicka a Kivoklátská. Nad Hvozdem se poínající potok

Tytersk'. oživen- odtokem rybníka Xa ^'Ií hoe a etnými jar-

ními praménky, prochází roklinou k A'. Újezdu, Tytrám^ pod kter\'-mi

s pravé strany pojme potok Skupsk5' u Skivane a z lev strany

stálou vodou svou Všetatské rybníky pilné napájející potok \'še-

tatský, východn Pavlíkova se pramenící, aby spolen pak u Xeza-

budic snoubiW se se Mží. Nejvtší potok Rakovnick\'' vzniká \ ryb-

níce Jesenickém, postupuje severovýchodn nad Šanovem do okresu.

krátce na to pijme z pravá potok ežsk\-. u echova mlýna v údolí

širokém a lunatém pojí se s potokem Petrovickým. nad samým
mstem vnímá v upravené své behy potok Cern\'' (druhdy napájený

vodou Lubenských dolv uhelných). Potok tento, do nedávná dravostí vy-

sokých vod celou krajinu, zejména msto ohrožující (na p. 1872). dnes

v klidn, jakbv bázliv spchající spoután vlny. v obvodu msta plyne

mezi krásn upravenV-mi na nejvyšší vodu behy. Pod mstem pijímá

ervený potok, vyvrající nad Hedly v úpatí Ž])ánu. v katastru Kru-

šovickém regulován}', a pak potokem .M ilostín skXm zesílený.

Jednou z nejstarších a již v X\'I stol. velice živou silnicí jest

Pražská, jdoucí pes Lišany. Mutjovice k Zatci a v opaném smru
k Novému Strašecí a Praze, s odbokou z Lišan do Rakovníka. —
l*lzeiiská silnice vychází z Rakovníka pes Senomaty do Jesenice.
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Dnešní nejživjší silnici jest aerární silnice z Prahy pres Krušovicc,

Kupou na Vary Karlovy, tém pi^ímoárn s vyv\''šeninou do údolí

a zase opan na samém povrchu krajiny ležící, v dob válek Napo-

leonsk5'ch na rychlo postavená. Ostatní silnice jsou vesms okresní

v délce asi I I4.0(H) km.

Hla\ní drahou okresu jest sice Bušthradská r. 1867— 71 \y sta-

vná, s odbokou Lužné-Rakovnik r. 1871 otevenou v délce 99 km,

ale p3'šn míjíc obce a hlavn stedisko obchodu i prmyslu jako

uražená dáma, krátce prodlí v okresu k nevelkému jeho prospchu.

R. 1874 až 1876 postavena traf státních drah Rakovník-Protivín, r. 1897

otevena místní dráha Rakovník-Blatno, r. 1899 Rakovník-Mladotice

a 1904 Rakovník-Louny. i zdá se. že tato pokraujíc až do Berouna
a na druhé stran pes Libochovice do Lovosic, stane se hlavní tepnou

zdejšího ruchu a obchodu.

Soudní okres Rakovnicky' má plochu 3()1'24/&ff2-, 39 obcí a 29.778

oby\-.. z nichž 42 evangelík (21 v Rakovníce), 458 žid (v Rakovníce
332. \ Mutjóvicích 18) a 762 Nmci (v Rakovníce 18, ve Svojetín 522,

ve V'rclov 206); Veclov jest všecek obýván Nmci, Svojetín vtšinou.

Obyvatelé živi se zemdlstvím, prmyslem hospodáským (hlavn
líhovárstvím s dvma pivováry). Cukrovar zanikl. Teprve v posledních

desítiletích nabývají nov\'-ch smr v a svtové známosti chamotka

i Linhartova továrna na sušírny chmelové. Krom toho pozoruhodnou

jest tžba chamotu a uhlí. na rzn\''ch místech po okresu roztroušená,

a lomy pískovce. V Rakovnicku rázovitým jest chmelaství prastarého

pvodu a svtového jména, zboží nejlepší jakosti.

RAKOVNÍK, král. msto se 617 d. a 6.622 oby v., z nichž je

v Plzeském pedmstí 38Ld. a3.72l ob\'v.. rodišt kanclée Pražského

Sixta z Ottersdorfu, Mistra Tomáše Rakovnického,- rektora vys. škol

príižsk\'ch, Jana Grylla z Gryllova a j. historicky \'ýznamnS'ch muž,
poslední dobou utšen všestrann se rozvíjející v hlavní ásti na levém
behu potoka Rakovnického ; toliko Plzeské pedmstí a ást nádražní

ulice pechází na pravý beh jeho. Celé msto rozloženo jest smrem
ze západu k v\''chodu v hlubokém, úzkém údolí, jsouc ze strany severní

a jižní jeho náhl\'-mi svahy stsnno a píchozímu z tchto stran térn
po samý vstup zasteno. Skládá se z vlastního msta, po jehož hrad-

bách dochovány zbytky po stran severní, zvlášt msto vxTazn zdo-

bící brány, Vysoká, do v>''še 52 m vztýená, tato po stran severní

a Pražská po v\'chodni, jsou za posledních let velmi zdaile renovovány.

Hlavní námstí s radnicí nesoucí vdící desku Rakovnického
rodáka a vhlasného eníka, ,.ozdob3' zlaté doby" XVI stol. Si.xta

z Ottersdorfu, zdobeno sousoším Matky Boží a stromoadím, zakonuje
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ve \v('li<)(lni rásti pícd likunim ^olhickyni chiámcm sw iiailolomic
\- pvodním slohu dle návrhu architekta Mockra ohnoxcnvm. u |)ro-

slícd malým parkem, pecházejíc v hlavní újiravnou ást. rozloženou

po jižní a jihovýchodní stran chrámové, v icvo (na sever chrámu)
\- námstí Chlumanského s pravd malebnou vrn staletími docho-

vanou památkou devné zvonice a s jedním z nejvtších zNonu \ ("e-

chách ,Žebrákem". Námstí toto v\'chodn steženo iiranou Pražskou,

po severní nejvtší ásti budovou dkanství a nejstaiši eské nvni se-

státnné reálky. na niž již r. 1816 vdné pamti i'ražský arcibiskup

\"ácUiv Leopold ridumansky. rytn'-

Fot. Fr. Mrskoš. ("hlumc ložilZ Pestavlk a

I40.()(M( zl, st.

^'tší ješt vzácností znalci

cizinci obdivovanou jest na hbitov
u kostelíka Nejsvtjší Trojice se-

verozápadn msta a severn ped-
mstí Svatojilského ležící devná
zvonice, r. I5?.s \ ybudovaná. Zá-

padním smrem z hlavního ná-

mstí vybíhající silnice Rakovnicko-:

Knževeská projde pedmstí S\alo-

jilské. konící z pra\ a rolnickou

a chmelaskou školou, z le\a ]iarnim

mlýnem, po krátké mezee stihne

no\ \'ysta\'enou skupinu domu
TransN^ál. dále okresní nemocnici

a konen na polní xypnulin dle

])0vsti nejstarší kostelík sv. jiljí.

tklivého to svdka krvavého poátku
konce svéprávnosti eské.

Od msta východn proti silnici

Pražské a od brány Pražské roz-

kládá se pedmstí stejného jména

zakonující hoejší svou villovou ástí, stejného mládí jako rychle |)o

severní stran msta vyrstající pedmstí \'inohrady.

Jižním smrem z hlavního, Husova námstí vybíhající ulice Lu-

b.-nská. pecházející v silnici Rakovnicko-Zbirožskou na pedmstí
Plzeském, zakonená družstevním hospodáským skladištm. Linhar-

tovou slévárnou a tém sousedící mydlárnou.

V opaném smru z j)ravho boku pedmstí tohoto vyrstá

nová ást msta Kréta.

Z vvchodní ásti námstí soubžn s ulicí pedcházející vychází

ulice Nádražní, perušená n;imstím Na Sekye, z vtši ásti v sady

VYSOKÁ BRÁNA V RAKOViXÍCli.



PRAŽSKÁ BRÁNA V RAKO\'NÍCE.
Fol, Fr. .Mrsknš

Lipraxenym. a zakonuje ústed-

iiim velkým nádražím pti se zde

shihajicich smr drah do Proti-

vína. Loun. Luzné. Mladotic a

Blatn.

Rakovník jest sídlem okr.

hejtmanství, okresního souilu,

vyšší školy reálné, rolnické a

chmelaské školv, dvou škol m-
š(ansk5'ch. chmeln ;;nán".!;o\ny

a obchodu, velké exportní lu-

várny na zboží chamotoxé. paro-

strojního právováreénho pivo-

váru, slévárny a továrny pvo

stavbu sušíren chmelových, ho-

spodái^ského družstevního liho-

varu, hospodáského družstevního

sldadišt, strojní mydlárny, to-

várny na zboží cementové, ti-

skav, parostrojní i rukodilných

cihelen, mstské plynárny, par-

nihoi vodních mlýnu, dvou parmch pil. vyvinutého prmyslu kamnár-

ského a j. emeslných závodu. ( )l)y\atelsl\o zamstnáno v tchto zá-

vodech a obchodech jakož i zemdlstvím, zejména chmelastvím,

jehož jméno po našich vlaslech i mimo n tší se zaslouženou nej-

lepší povstí a jednot-

livci i xiády "jiných
"<" ^'- ''^"^'''

státu i zemí vysílají

sem na školu chmela-

skou asto, nkteré
i |)ravideln své zá-

stupce, aby zde chme-

laství se piuili, ceníce

zdejší chmelaský po-

krok v5'še než v ze-

mích a obvodech jiných.

Opodál Mže Ko-

stelík, zvaný druhdy

Ch li sto v, s Modro-

vici v jednu polit, obec

spojen^'^ pi silnici Ra-

kovnicko-Zbirožské. —
Druhdv bvl osadou far- CHRÁM S'.'. BARTOLOA'-£j[i X' icAKOVNÍCE
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Fot. Fr. jMrskoš.

ni; dnes i)nfan'n lil. chrám sv. Mui Magdalské ke Slabcm. K nmu
pati samota Kokv mlýn. Slabce, pkn rozložená ves na mirnm
svahu na silnici Kakovnicko-Zbirožské. Zde jest zámek, krásný park
sídlícího tu knížete z Croy a })kný románský chrám sv. Mikuláše z XII st.

Obyvatelstvo zamstnává se zemdlst\ím. Sem patí Nmecké Slabce
a samoty: Slabeckv mlýn, Rybá na, dvr Sádlno a Bor. \'elko-

stalek jest o výme 2.125 ha. Svinaov. ist zemdlská obec.

s prastarým pojilužním dvorem a krmou na zaniklé cest Rakovnicko-
Radnické. Nm. Slabce r. 1784 ba-

ronem Fr. Hildprandtem založené

a pivolan\''mi sem Žateckými chme-
lai osazené. Chmel se však zde

neudržel. Skupa, ves pi silnici

Rakovnicko -Zbirožské. — Obyva-
telstvo zamstnává se zemdl-
stvím. Severnji Rousinov. i)olit.

obce spojená s Novou Vsí a há-

jovnou zvanou ^'inice, dle povsti
založená lidem z ervené Rusi

knížetem Betislavem do Cech uve-

deným, emuž prý i nasvduje zdejší

Polský rybník. Polskx' ovin, názvy

dosud obecn užívané. Jest zde

pkn\' farní chrám Narození .Matky

Boži. \' lesnaté krajin Krakov.
ddic to jména historicky památného
hradu, po nmž na severní stran
dosud zachovány síceniny. Pi-

faen k Petrovicm. Od r. 18'X)

má vlastní školu.

Poblíž jest Zámek ervený,
správn Krakovec. Zámek tento

pvodn byl jícdhradim památného Krakovce, jehož síceniny na

ostrohu stoku potoka Šipského a Krakovského tu dosud njí. K nim

poslední léta lid z velkého okolí koná pouti k v\-roní pamti i)obytu

mistra Jana Husi. Po zániku Krakovce pezdn zámek v O-rvený
zámek. Iv nmu patí samoty : Jankovic ml\'n. Zho. Nový Dvr.
Ovín a cihelna. Skrovná, ale v planin líakovnické daleko viditelná

jest osada Zho pi potoku téhož jména. Nkdy zde byla tvrz. na jejímž

míst stojí dnes lihovar, \odni mlýn a cihelna. Oujezd na silnici Ra-

kovnicko-Zbirožské a poioku Tyterském skládá se ze dvou ástí: z Vel-
kého a Panského Oujezd a. Pi dvoe panství Kivoklátského,

spojeného s lihovarem, zachován správou statk'.i obývaný zámeek.

STAR,^ ZVONICE NA HBITOVE
V RAKOVNÍCE.
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Chrám farní Nanebevzetí Matky Boží byl již v XIV stol. farním.

Samostatná školní budova vystavena r. 1767, nové postavena r. 1843.

Na silnici Pavlíkovsko-Kivokiátské po svahu úrodném rozkládají

se Všetat}^ se dvorem panství Kivoklátského a lihovarem, sýrárnou

i rybninym hospodástvím. A' miste jest vodní mlýn a cihelna. Pa-
vli kov. na silnici Rakovnicko-Zbirožské, sídlo pošty a telefonní sta-

nice. Upravností, zemédélskou vysplostí adí se k pedním obcím.

Zemdlství, všímající se jak chmeiaství tak ovocnictví. jest hlavním

zamstnáním obyvatelstva. Hvozd, jehož obyvatelstvo živi se zem-
dlstvím. Severnji Ždáry na planin Rakovnické, nejvýše položená

osada. r. 1777 rozdlením stejnjmenného dvorce vzniklá, se samotou Di-

ZAMEK KRAKOVEC
^dle staré r^-línyl.

vínem. ( )podál Senec, bývalá tvrz. Obyvatelé živí se jednak zem-
dlstvím, jednak i prací v blízkých uhelných dolech a lomech pískov-

cových. V nejzápadnjším cípu okresu jest Zavidov, neveliká ves,

jejíž obyvatelstvo po zániku uheln\''ch dol hledí si jen zemdlství.
Píina pi silnici Rakovnicko-Královické. Kdysi stávala tu tvrz,

mansi\ i io Kivoklátské. Obyvatelstvo zamstnává se zemdlstvím
a v uhelných dolech. Ke Píin popisují se Zdary, ást Kolonie
a samota Divín. Petrovice, ves s výstavn\'-m zámkem velkostatku

Fursteni)erského. spojeného s lihovarem, s pkn\''m pozadím zalesn-

ného hebene Petrovického lesa. Obec na svažin jmenovaného lesa

dlí se ve dv ásti: v Petrovice Dolejší, rozložené podél silnice

Rakovnicl^o-Kráiovické. a výše tchto Petrovice Hoejší s farním



(hnimem Xaxšlivcni Matky \\o/.\. S výšiny ped hlavním vchodem
chrámovým rozkošný naskytuje se \ýhlc(l do doh Podžbánského. Od
nkolika rokv optné poíná se tžiti kamenné uhli. \'ýchodné oljce

nalézá se lom syénitov}'.

Severnji Host okry je. jejichž obyvatelstvo zamstnává se zem-
dlstxim. .Mocné vrstvy uhlí tou dobou netží se. Okolní etné strže

po léta vzorn se upravují. Sáno v na jioloce Režském s chrámem
Nanebevzetí Matky Boží již ve .\1I stol. doloženým. Obvv. živí se

zemdlstvím, etn chmelaist\im. Lubná pi^i silnici Rakovnicko-
Královické. Obyvatelstvo živi se zemdlstvím a v okolních uhelnvch
dolech i lomech. K Lubné palíi samota Kre] s uhelnvmi dolv

a cihelnou, v druhé Lubenské ciheln odkryly prnf. J. Kuštou bezpené
pozstatky lovka diluvialního. Starobylý farní chrám zasvcen sv.Jii.

Nad potokem Rakovmckýn) jsou Seno maty. druhdy kvetoucí m-
steko s prastarým farním chrámem sv. \'avince a filiálním chrámem
sv. Štpána, nákladem eských bratí vystavným, se dvma vodniir.i

ml\''ny. Vynikající obec chmelaská. Zde žil jako tkalcovský pomocník
básník samouk F^rant. Chládek. K Senomatm pati samoty: Davidv
m 1 v n a Na O b i n é.

Xa úpatí Žbánu KNŽEVES, po mstu Zatci nejchmelašljši osada

v celé íši (r. 1905 mla :-i3.67() kop chmele) ležící na silnici Rako-
v:ii:'';;o-Ivnževeské a dráze Ivakovnicko-Lounské i Krupsko-Kolešo-

vické. s 227 d. 1.688 oby v. Od r. Ii^T jest krásn upraven\''m m-
stek:m s památn\''m farním chrámem sv. Jakuba u prosted ry-

Ijniha a obce. Od r. 1861 povoleny msteku d\a výroní trhy. Od
r. I9( znaným nákladem zaízena mštanská škola. V katastru

zdejším jsou dnes opuštné, dosud nedotžené uhelné doly. Pestr\'' a ne-

vídan\' jest tu život do tisíc jdoucích z celé vlasti v ase chmelobrání

se tu každoron scházejících esáv všech povolání i stáí.

Veclov, pevážn nmecká obec s dosti rozsáhl\'m chmelastvím.

s prastarým chrámem \'šech Svatých. Svoje tín. smíšená obec chme-
laská. Nkdejší uhelné doly zanikly a ol)yv. živí se dnes výhradn
zemdlstvím. Chrášíany. vynikající obec chmelaská. Jižnji Pí-
lepy, s parním mlýnem, cihelnou a mnohými velk\'mi lomy pískovco-

vými. Sem písluší samoty: Mrázkv mlýn a f:5lidlo. Obyvatelé

živí se zemdlstxím. chmelastvím a dílem obrábním i lámáním
pískovce ,Pílepského.~ Olešná. se samotou Cihelnou a hájovnou N a

Borech. Y míst nalézá se velkostatek knížete Fiirstenberka s liho-

varem a dosti mocným rašeliništm k hospodáským úelm tženým.
Obec zemdlská s vyvinutým chmelastvím. Nou z o v. nevelká obec

zemdlská, jež mnoho píslušník vysílá do zamstnání v Pílepské

lomy pískovco\é. Nesuchýn na potoku stejného jména se 120 d.

a 817 oby v., velká chmelaská obec požívající v oboru tomto jména
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velmi dol)rého. Povlin. s .Milolíncm spojen v jednu jiolil. obec. na

pkném površí rozložený a bohatx' historickou minulosti. Obec. živí se

zemdlstvím, pedevším vyvinutým svým chmelaístvím. Kupá, pi

dráze Bušthradské a silnici Karlovarské, s památným opodál vsi na

návrši nad potokem v sousedství \rchu vStráže (383 m) stojícím pra-

starvni chrámem sv. (íottharda, nkdy farním, sídlo rozvinulého chme-

lastvi. Mutjovice. ves pkn rozprostená pod strmými svahy

Žbánu v malé kotli nce. sevená daleko se rozkládajícími výbornými

chmelnicemi, hlavním a vynikajícím to pramenem zamstnání vý-

stavné velké této obce se \5ii d. a 1.096 obyv. Leží na kižovatce

silnic k Zatci k Lounm. Žbánskými vraty procházejících i k Rakovníku

vedoucích, s farním chrámem sv. Václava a parním mlýnem. Velhota
jest jedinou obcí ležící na severním úpatí Zbánu, pi silnici Mutjo-

vicko-Lounské. Díve dolovalo se tu na uhlí. nyní jsou zde velké lomy

opul.ii\é. Obyvatelé zamstnávají se zemdlstvím a chmelastvím

velmi rozsáhlým i zvuného jména. He dle leží na úpatí Zbánu. pi

silnici Rakovnicko-Lounské. se 131 d. a 939 obyv. Patí k nejlei)ším

chmelaským obcím; chmelu a \úbec zemdlství velká vnuje se

pée. ást obyvatel zamstnána v uhelných dolech, v parním mlýn,
d\ou cihelnách. Farní chrám zasvcen jest Všem Svatým. R. Ii29

dne 23 srpna narozen tu básník samouk Frant. Chládek. Krušovice,
sídlo lideikommissního velkostatku knížete Furstenberka. s chrámem
sv. Trojice, pivovárem parostrojním. lihovarem, cihelnou a rozsáhlým

sadastvím. Stedem obce tee potok Cerven\''. v katastru této obce

pkn upraven}'. .Sem patí samoty: cihelna Ovin, mysli vna Ba-
žantnice, mlýn I-iabasv. Obyv. živí se rolnictvím, hlavn chme-

lastvím a v závodech \elkostatku.

jižnji Luzná, na polváji Tes Kivoklátských, se 192 d. a 1.448

oby\-.. s farním chrámem sv. Barbory, s etnými obytnými domy úed-

nictva a zízenc dráhy a s hostincem na nádraží, na pokraji mo-

hutných les. oblíbené to letní sídlo s blízkou Me rko v ko u nakrásn
dolin, U tí stol. Štilovnou, Belišankou a Kateinkou
u chamotové továrny. Obyx'. živí se zemdlstvím, v Rakovnické cha-

motce a pi dráze.

I^išany, na erveném potoku, na nmž tu dochovány dva vodní

mlýny, s farním chrámem Nanebevzetí .\Iatky Boží. Obyvatelé živí se

zemdlstvím, najm chmelastvím.

Opodál potoka Rakovnického jest ves Chlum. Zde stávala l\'rz,

obehnaná píkopy a valy. Sem popisují se samoty: myslivna Haná,
Hájovna. Podchlum a kamenouhelné doly na Chladné Stráni.

Ant. Mohl.
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XXIll. OKRES SLÁNSKÝ.

Celé územi Slánského okresu má svah dle tekoucích vod. jež

ubiraji se ze západu k východu, aby se slily v potocích erveném
a Zákolanském. ústících do Vltavy. Vranský, Zlonick\', Bakov-
ský, erveny a Sv. Jirský i Knovízský potok, jež se vjíi^ovit

sbíhají, rozdlují území okresu na vtši nebo menší planiny s mírnými
svahy a vtšinou s velmi úrodnou epnou a pšeninou pdou. Zá-

padní ást okresu je znan vyšší a má lesnat\- ráz sousedního okresu

Novo-Strašeckého, severozápadní pak má povahu Podi^ipska, k nmuž

SLANÝ.

se i obyvatelstvo této krajiny svým obanským, národním a politickým

vdomím ode dávna hlásí. Pevážný díl okresu prostoupen je útvarem

kamenouheln\'m, jenž také uruje spsob života, sociální i)oniry a za-

mstnáni obyvatelstva jižního nejlidnatjšího území Slánská.

V okolí Zlonic vystupuje útvar permský a valnou ást kameno-

uheiné pánve pokrývají opuky i pískovce útvaru kídového. .\a dvou

místech vyvely ediové vrchy vSlanská Hora a Vinaický \'rch,

jež dodávají v\''born\' štrk a dlažební kámen. Jehlinaté lesy rozklá-

dají se souvisle jen po západní a jižní hranici, kdežto ostatní území

je tém bezlesé. Luk jest málo a chmel pstuje se ojedinle u Zvo-

lenvsi a Kisut. Nejdležitjší plodinou je cukrovka, která se dodává

nejen do tvr cukrovar v okresu, nvbrž i do nktervch cukrovar



v okresích sousedních, a pak jemen, jenž stal se již v obchod obd-

ním proslulým. Ovocniclví pstuje se soustavnji jen na velkostatcích,

kdežto rolnictvo nevnuje tomuto dležitému odvtví hospodáské práce

pozornosti, jaké by zasluhovalo. Vtšina obyvatelstva okresu zabý\á

se zemdlstvím, malým prmyslem a obchodem, v jižním a západním

území hornictvím a ve vtších obcích prmyslov\''ch vnuje se práci

tovární. Obchod podporují dráhy a to Pražsko-Duchcovská, která pro-

bíhá ceK^m okresem a k níž

pipojuje se u Zlonic od-
' ''"' ^'- °""''-

boka do Roudnice, poboná
státní dráha z Kralup ke

Smenu a Bušthradská drá-

•ha vedoucí z Kralup do

Kladna, jež se dotýká jižních

hranic okresu Slánského na

více místech. -Celá soustava

silnic aerárních a okresních

{tchto je 226 km) usnaduje
spojeni všech ástí okresu.

Zámožnost obyvatelstva

možno posouditi dle úspor

uložen\''ch v pti penžních
ústavech (ti v Slaném, jeden

v Zlonicich a jeden na

Smen). které spravují více

než I8,()()0.000 K jmní. Že

bylo úzmi Slánské již od

nepamtn5'ch dob hust za-

lidnno, o tom svdí etné,

namnoze vzácné nálezy

archaeologické, uinné té-m na všech místech okresu.

jež pro praehistorii Cech
mají neobyejnou dležitost.

Za úsvitu djin esk5'ch b\io

Slánsko ob\''váno kmenem Cesk\''m, jehož sídla sousedila s kmenem
Luan na severu usazených. Msto Slaný bývalo sídelním místem

kraje Slánského a když se tento r. 1714 pipojil k Rakovnickému,

zstalo jím dále až do r. 1849, kdy kraj Rakovnický splynul s Praž-

ským. Okres Slánský náleží k nejrozsáhlejším a nejlidnatjším okresm
v Cechách, nebo zaujímá plochu 295 km'' a má v .Si obcích .%.76l oby-

vatel, z nichž 199 evang. (v Hobšovicích 18. v Libušin 19, v Moty-

ín 17. ve Slaném 46). 3(>1 žid (v Libušin i;;. yr Slaném \5~). ve
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\'raném 17. ve Zlonicicli 44) a 122 XrmcLi (v Lil)ušin 2íi. ve Sianm
íó. ve \'inaí"icí(h 12).

Král. msld SLANÝ jesl z nejstarších mst eských, rozložený

na návrši sklánjicim se k Cerxcnému iiotokii pod Slánskou Horou,

má v 643 domech <).4''l nhyw ( r, \'nn)). V r. I')i)7 je 66') domu a ;isi

10.500 oby\.

Slaný jest sídlem okresního
Fot. Fr. Dum.

hcjlmanství. okres, soudu. hlav.

berního úadu, revírního horndio

úadu a okresního záslu])ilelstva.

Z ústavu vyuovacích jmenovati

sluší vyšší gymnasium, zimní

hos|)odáskou školu, mšfanskou
školu chlapeckou a díví. i)rú-

myslovou pokr.. ol)chodní pokr.

a mstskou hudební školu. Msto
je pravideln stavno. Do hlav-

ního námstí olidélníko\ho tvaru

ústí ze šesti stran ulice, jež jsou

iiki\ními tepnami života mst-
ského. Ješt dnes jsou patrný

obrysy starého msta, jež bylo

ohrazeno dvojitými hradbami a

etnými baštami. Bývalá ped-

mstí splynula v nové dob úpln
s \nitním mstem. Slaniv b\'l

založen na pedhisiorickém sí-

dlišti, o emž svdectví podávají

etn nálezy na všech stranách

msta. Dle všeho vznikla tu osada

na dležité obchodní cest ze

stedu zem do Nmecka pi
.slaném prameni", kde také za-

ložen hospic a i)i nm chrám sv. Cottharda (snad r. 1136). Osada

stala se brzv místem lrho\ým a sídlem cúdy Slánské, píslušné ke

krtiji Pražskému. l'r\ni uritá zmínka o Slaném jest v listin papeže

ehoe IX z roiui \'2'.VK kterou se pot\rzují statky kláštera Kladrub-

ského v kraji Slánském. Koku 1.505 byl Slaný povýšen na msto
a ojiaten hradbami, jež se staly mstu a obyvatelstvu osudnými.

!(» kvtna l.'?7l. práv o trhu. \yi ukl v mst požár a zniil nej<'n

všecky domy. nýbrž i 2.()()(i lidi domácích a pespolních uhoelo.
\" dob Husitské slál Slaný v poi)edi událostí.

\'ELV.ARSKÁ BRÁNA V SLANÉM.
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Hned r. I42i) \vi)u/C'ni byli /. mrsla Henediklini a na jejich mi-^lo

dosazen knz i)udul)oji. Když Slánští s I>ounsk\mi a Zaleckvmi po-

boili klášter v Postoloprtech a odtáhli ke Vxív/.v. pitrhl pan \'ilém

Zajíc z Házmburka k Slanému a položil se na Slánské Hoe. Picd-

stiraje. že Praha poddala se králi Sigmundovi, zastrašil mšfany tak,

že jej vpustili do msta. Za nedlouho pitrhl sem z Mlníka sám král,

v jehož družin byl i papežský legát Ferdinand, biskup Luck\\ jenž

nejen dal ze chrámu sv. (lottharda odstraniti vše, co souviselo s boho-

službou kališnickou. ale si)tisobil. žp dva z obyvatel, kteí se nechtli

PRAŽSKÁ BR.í^NA S CHR.\MEM SV. GOTHARDA \' SLANÉM
I dle starc rytiny).

vzditi kalicha, byli upáleni. Msto však brzy vzdalo se vojsku Praž-

skému, když táhlo od Chomutova skrze Slan\'. \'e sporech mezi Príi-

žany a Tábory dobyt byl Slaný po krvavém boji od Táborfi a od té

doby, až do bitvy u Lipan r. I4.'U. zstalo msto vrno Táborm
I v pozdjších dobách Slánští inn se súastnili všech událostí v zemi.

Poslové jejich byli r. 1451 pi snme v Benešov a o rok pozdji

v Praze pi volb Jií z Podbrad za správce zemského a mšan
Slánský Bartoš Ptáek byl zvolen i do rady jián správcovy ze staxu

mslského.

Jií Podbradský prokázal mstu mnohé milosti, za nž Slanšlí

pikazovali se vdn\''mi tím. že na elných místech postaviti dali
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PARTIE Z OKOLÍ CHRÁMU SV. GOTTHARDA V SLANÉM.
Fot, Fr, Duras.

sochy tohoto krále, jež se v mst podnes zachovaly. \' r. 1547 sú-

aslnil se Slaný odboje proti králi Ferdinandovi I a byl zato [)okul()ván

ztrátou statku svých. Tžce ilolehla na msto doba Poblohorská. Za
své úastenství ve vzpoue potrestán byl Slaný snad nejkrutji ze

všech eských mst. Statky mstské byly r. \(V2'A Jaroslavu Boitovi

z .\kntinic za 20().(l()0 kop zastaveny a pozdji prodány. Jen ptadva-
cátý díl dosavadních pi^ijmú liyl mstu k uhrazeni ])0ti"e)) obecních

ponechán a len pozdji ješt tém (i dv tetiny ztenen. Slaný byl

zbaven i práva mst královskvch a sial se ijocldanvm mstem hrabat

ážfi

CHRÁM SV GOTTHARDA \' SLANÉ.M
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7. Mariinir. Msto drancováním rzných vojsk, jež z Nmecka lu- Praze

táhla, bylo bhem ticetileté války tém úpln znieno. Xovi majitelé

tžce zkoušeného msta hrabata z Martinic b\di nuceni obyvatelstvu

ulehili, mstu nkteré svobody vrátiti a o zvelebení jeho se starali. Ber-

nard Ignát z Martinic založil r. I6.S5 klášter Františkánský a o ti léta

pozdji Piaristskou kollej. A' druhé polovici XVIIl stol. stal se Slaný

dležitou poštovní stanicí na nov znzen\xh silnicích ke Karlovým
Varm a Lipsku. Probuzení národní bylo patrným v Slaném hned
záhy, nebof se zde již v prvních letech XIX stol. hrálo divadlo esky.
Zmáhající se prmysl, objevení ložisk uhlí v okolí Slánském, zízení

dráhy Pražsko-Duchcovské a rozvoj školství psobily v rozvoj obce

blaho(lárn\-m spsobem. žel, že tento rozvoj v posledních desítiletích

Fot Fr. Duras.

FR.ANTISKANSKY KLÁŠTER S CHRÁMEM NEJSX'. TROJICE
V SLANÉM.

znan byl zadržen. Obyvatelstvo Slánské stálo vždy v popedí života

národního a již záhy chápalo se svépomoci, jíž vybudováno mnohé,
co Slanx' v popedí eskNxh mst stavlo. Již r. 1864 založena byla

ob. záložna, r. 1871 akc. plynárna, divadlo, museum, tlocvina, ve-

ejná knihovna a ítárna. Nemén záslužnou innost jevilo i okresní

zastupitelstvo, jež zídilo nemocnici, chorobinec, sirotinec, okresní

školku a postavilo krásnou okresní radnici v eské renaissanci dle

návrhu arch. Vejrycha, v níž umístno jest též mstské museum. Toto

obsahuje mnohé cenné památky' ze Slaného a okolí, zvlášt dležité

stM-ožitnosii pedhistorické, ukázk\' krojové, cechovní, sbírku mincí,

nkteré pozoruhodné obrazy a ukázky staré keramiky.

Z bývalého opevnní msta zachovaly se ješt nkteré zbytky

bašt se znaky a nápisy z XV stol., se sochami krále Jií z Podbrad,
a Velvarská brána z r. 1460. Z bvvalé Pražské bránv. zboené r 1841,
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zazdny jsou nrktcrr ozdoby a ])ui)isi krále Jiíka na budov mstské
opatrovny. Cjolhický dkansky (.hrám sv. (jottharda pi bývalém Bcni^-

diklinském kláštee byl pvodn románský. V nynjší celkové podob
postaven byl v XV stol., z ktervlo doby pocházejí i cenn nástropní

freslvy v presbytei, pi poslední oprav chrámu odkryte. Hlavni \ ( IkuI

má Ijohat ezaná dvojitá vrata gothická. Na vnjší stran prosl)ylríc

jest mnoho zajímav\'ch nápisv a letopot ervenou hrudkou a ( pi-

talla v. XVI stol. Pi rozsáhlé budov kláštera F^rantiškánskho i<si

chrám Xejsvtjší Trojice ze XVI stol. s nkolika slohovými oUái

a cennými obrazy, z nichž dva se Sketovi pipisují. Xa hbitoxccli

ke chrámu piléhajících jsou nkteré pozoruhodn pomníky z novjší

Fot. Fr. Duras.

SLÁNSKÁ HORA.

doljy. Msto honosí se znaným prmyslem. kter\> jest zastoupen od-

boným závodem akcijn spol. díve Breitfeld, Danek a spol.. Schein-

pfluiíovou továrnou na v\Tobky mdné, kovové a železné, akc. továrnou

na strojená hnojiva a luebniny, prádelnou, továrnou na motocykl^^ velo-

cipédy a slévárnou, temi tiskárnami a j. V dolech uhelných se od

njaké doby nepracuje. Zmínky zasluhuje znan}' obchod s obilím,

zvlášt s jemenem. Penžní ústavy o])anská záložna, mstská spoi-

telna a okr. hospod, záložna spravují tém I7.000.00U vklad. Xad

mstem vypíná se ediová Slánská Hora. ;]26 m vysoká, na jejímž

temeni bývalo pedhistorické sídlišt. Popelová vrstva až 3 /ra silná je

dležitým nalezištm hojných starožitností kostných, kamenných, bron-

zo\ých. hlinných. ])azourkových a jiných, z nichž nejvtší ást ucho-
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vána jest v zemském a ve Slánském musei a ve sbírkách rotliny Za-

hrádkový.

tvrt hodiny od Skiného na \ vchod jsou Ováry s chrámem
sv. \'áclava a pozoruhodným slou|)em vinav i rybá Slánských asi

/. r. 160(1. Mahko dále jsou Blaholico. jež se pipomínají již v XI stol.,

s allod. statkem, dvma dvory a zámekem. Dále pi erveném potoce

\'iLo\-. Zižice a Lunkov. Pi všech tchto obcích uinny byly hojné

nálezy starožitností z rzných
dob. Pi potoce Bakovském Fot f^ ouras.

Hobšovice s farním chrámem
sv. V^áclava, o nmž jest zmínka

již ve XIV stol., a severn
odtud pi Zlonickém potoce

Skry, odkud pochází zvon

s eským nápisem z r. 1400.

chovan\'' nyní v zem. musei.

Od Slaného severov\'ch. je \-es

Dolin s filiálním chrámem
sv. Simona a Judy, jenž b\'\al

již \(' W\ stol. farním. Pímo
od Slaného na se\cr Že-

le v i ce. kde stá\'ala l\'rz. a

dále Bakov. ves. jež se |)i-

])omíná již v XIII stol. a Ivde

stávala výstavná tvrz. z niž

ped nkolika lety objeveny

byly zbytky cenn\'ch renais-

sanních sgrafit ze X\'l stol.

V úrodné krajin pi potoce

Zlonickém jest msteko
ZLONICE s 2.053 obyv.

a 256 domy. Allodiální panství

kníž. Kinského má 4,32 r24 ha

pdy, z ehož ti tvrtiny jsou

pole, 21 dvor, dva cukro-

vary, pivovár, sladovnu a pilu. Osada vznikla pi hradu Staufu,

jemuž lid íkal Stáf; jeho držiteli byli králové eští. V zámku sto-

jícím na jeho míst jsou byty úednictva a kanceláe. Farní chrám
X"anebevzetí Matky Boží, jenž byl již v dobách pedhusitských farním,

jest z nejkrásnjších barokov5'ch staveb v Cechách. Byl postaven

r. 1732 dle návrh Kil. Ign. Dientzenhofra a ke konci XIX stol. arch.

Ohmannem restaurován. Chrámu odkázal Bohuchval Valkoun z Adiaru

r. 1623 statek Uhy u Velvar. Také pkná baroková fara vystavna

SLOUP VIN.ARU A RYBARU U 0\'CAR.
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bjia souasn s chrámem dle návrh Dientzcnhofrových. Zlonicc jsou

dležitou stanici na Pražsko-Duchovslíé dráze, k níž se pi])ojuje od-

bolva do Roudnice. Obyvatelstvo msteka zabývá se vtšinou zem-
dlstvím, avšak i prmysl se zde v poslední dob vzmáhá. \'cdl('

j)anského cukrovaru a pivováru je zde továrna na kže, továrna na

obrábni deva a vNTobky cementov. Od Zlonic na sever jde se dxo-

jitým stromoadem do Budenic s pkn\'m ])arkem a zámkem knížete

Vchynskho. Zde stávala tvrz, již hraljata z Martinic zaali |)oátkem

XVIII stol. pestavovati v zámek, který r. I74Í5 nový majitel Kil. Jos.

hrab Vchynský dokonil. V barokovm zámku jsou nkteré pozoru-

hodné malby, zvlášt porlraily hrabal \'chynských. kamna, nábytek,

náadí a j. \a cest ke Zlunicm jest farní barokoNv chrám sv. Isiiiora,

Fot. Fr Duras.

ZLONICE.

ke konci X\'ll slul. postavený, pi nmž jest nákladná iirobka lodiny

\'chynských z r. 184U. Nejsevernjší obec okresu je Lukov s til. chrámem

sv. Jií ve spsobu románské rotundy. Na blízku msteko

VRANÉ s 185 domy a I.lii4 obyvateli. Stará tato osada je sídlem

panství kapituly sv. Vila na hrad Pražském s 8 dvory a \H19 ha

pdv. Farní chrám sv. Jana Ktitele postaven byl v slohu barokovém

r. 1761. V jeho knžišti umístno jest bronzové epitatium Petra Chotka

2 Vojnína z r. 1571, zhotovené zvonaem Brykcím z Cimperka. lía-

rokový zámek z druhé polovice XMII slol. chová drahocenný gothický

zlat' kalich pocházející asi z XV stol.

Na silnici do Zlonic jest Velký Pále se zbytky tvrze nkdy
Hrobických z Hrobic. Ve filiálním gothickém chrámu Narození Matky

Boží, který byl již ve XIV stol. farním, jest gothická opuková ktitelnice

ze XIV stol. a etné náhrobkv bvvalvch majitel tvrze. Od \'raného
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k jihu jsou \'rbiíiny a nedaleko Klohuky, které se již v XIII

stol. pipomínají. V Klobuk urinny byly etné nálezy starožitnické;

tu také stoji v poli menhir z erveného pískovce, jemuž obyvatelé

okolní íkají ,kamenný muž." Farní chrám sv. Vavince byl postaven

r. 1729. V obci je akcijn\' rolnickx- cukrovar. Blízko jsou Cer adice
a Malý Pále, lépe Paleek, s pohanským pohebištm. Filiální

chrám Navštívení Matky Boží. který byl v dobách starších farním, má
znak Kekul ze Slradonic. Na zvonici je krásný zvon, litS' Brikcím

z Cimperka. V nedalekých Stradonicích stávala tvrz Kekul ze Stra-

donic, jichž potomci dosud žiji v Nmecku. tvrt hodiny od Slaného

na sever jsou Lidice (Menší), díve ves, nyní allodiálni statek

s chrámkem sv. Jakuba Vtšího. i)ak \' o tru by. Trpo mchy a

Královice. Na silnici k Lounm je Písek a nedaleko Neprobi-
lice, kde stávaly dv tvrze a chrám zboený v X\'III stol., z néhož

zbyly náhrobní kameny PtipeRk5'ch a starobylá devná zvonice.

\' levo od silnice jsou Kvilice. jež se pipomínají již r. 1211, s novým
farním románským chrámem sv. Víta, silnice pak protíná Tebíz,
rodišt povídkáe \'áclava Beneše Tebízkého, jehož pomník od Pro-

cházky a Hergesella stojí .nad skalami'. V Tebizi bývala tvrz s bílou

vži, jež náležela Kižovníkm Svatojanským a v níž prý bývaly vz-
nny jeptišky z kláštera v Pan. Týnci. V severozápadním cípu okresu

Slánského jsou Malé a \'elké Horešovice, v jejichž blízkosti ui-

nny etné nálezy archaeologické, nejcennjší z nich zlatá mince ímská
z doby cfsae Valentiniana. Pi vsi byla tvrz a chrám sv. Petra a Pavla,

který byl již ve XIV stol. farním. Nejzápadnjší obcí okresu je Bi-

iicho\' na pokraji rozsáhlých les botanicky zajímavých.

()(1 Slaného na zái)a(l, pi dležité Karlovarské silnici, jsou Tu-
any s menšími uhelnými doly a s poutnickým farním chrámem Na-

nebevzetí Matky Boží, kde za oltáem ukazují pouta a ostruhu, jež pr\'

zde Odolán Ptipeský zavsil, když se vrátil ze zajetí tureckého. Ne-

daleko odtud je Byse, se zbytky tvrze. Pl hodiny k jihu leží

Stu dn v es s cukrovarem a velkým mlýnem hrab. Clama z Martinic

a na hranicích okresu liisuty, nalezišt starožitností i koster Ounti-

ckého typu. Filiál. chrám sv. Jakuba býval farním. U vsi je tvrzišt

s patrnými valy a píkopy. Pldruhé hodiny od Slaného na jihozápad

vypíná se 352 m vysoko hrad a msto

SMENO o 236 d. (r. 1907 již 257 d.) a 2.531 obyv., jehož pipomíná

již Kosmas. R. 1510 povýšena byla ves Smeno na msteko a o pt
let pozdji na msto, ale jméno jeho zmnno v Muncifaj (z Mons
Fagi). Od r. 1832 jmenuje se opt Smeno. Msto bylo dosti chatrn

ohrazeno a mlo ti brány, z nichž však na naše dny žádná se neza-

chovala. Smeno bylo nkolikrát stíženo ohnm. Starobylý zámek

hrabat Clam z Martinic tvoí pravidelný obdélník s píkopem, v nmž



lio\;uia hvvala /.vv. Moluiln;i stavl)a založena l)yla v nvnrjšicli roz-

mrech Boíiloii z Marlinic a jeho manžíílUou Annou Dražickou z Kiin-

vaklu ke konci X\' stol. a znovu pestavna r. \iH6 Jiíkem Boilou

2 Martinic. takže má ráz staveb XV\ stol.; jen goíhická vž východní,

v níž je kaple, odnáší se rázem do XV stol. Do zámku vchází se nyní

po kamenném most l)ran()u. nad níž zd\ihá se mohutná vž o tyech
poschodích s pknou gallerií a dvojitou Ijání. L' vnit zámku jest zmí-

nná již památná ka])ie sv. Anny s krásným skládacím oltáem a ji-

nými pamtihodnostmi, dále obrazárna, knihoxna. dCdežitý archiv, ro-

dinnv nábytek hrabat z Martinic. kamna z r. If.o;^ a j.
^' zámeckém

parku jest zahradní pavilion. navržen}' Dientzenhofrem s temperovou

ZÁMEK \E S.MENÉ
(dle staré rytiny).

nástropní malluni. Ped zámkem slojí bohat pískovcové sousoší Xejsv.

Trojice od Ig. Plalzra z r. 1744. Dkanský chrám Xejsv. Trojice byl

astji opravován a má ráz gothicko-renaissanní. Pozoruhodný jest

ist renaissanní portál a uvnit chrámu náhrobky pánúx' a hra])at

z Martinic. Panství Smeanské má 17 d\or. cukrovar, pivovár a

3548"87 a piiúy. Xedaleko Smena jest lázeské místo Šternberk
(díve Bílý Újezd). Zde stávala díve tvrz. \' lázních hledali iiU vy

na sklonku svého života Jos. jungmann. který tu psal své známé

zápisky, a Karel Havlíek. Západn odtud jest ves Ledce. nalezišt

hrob s rznými starožitnostmi. \' obci je kaple sv. Jana Ktiteh' a

na dom . 3. pozoruhodný kamenný reliéf .Kladení Krista do hrot)u".

Na cest ze Šternberka k Slanému je ves Pe líc. nalezišt slarožit-
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nosti. s liliál. chrámem sv. Petra a Taxla. klerý byl již r. 1 ,561 farním;

z píivodni románské stavby zl)yl ozdobnx' portál. Xa starobylé ticvné

zvonici je památný zvon s nejstarším eským nápisem z r. 1386. Jižné

od Smena je velká obec Libušin s 275 d. a 4.iik7 ubyv., nad níž

se rozkládá hradišté; na nm patrný jsou trojí valy a o liývalém sí-

dlišti svédí etné nálezy starožitností. Starožitný chrám sv. Jií*) se

hbitovem chová cenné obrazy dvanáctera apoštolv, .\aprnli hradišti,

na druhé stran hlubokého úvalu, íká okolní lid. ..na starých zámcích,"

kde pr\' stával pvodní hrad Libušin, jenž dle povsti s hradištm

spojen býval koženým mostem. Libušin \zrostl rychle z nepatrné

osady, ítající ped objevením ložisk uhelných 85 dom a 78U obyv.,

na obec. jež r. I9()7 má .S20 dom a asi 4.600 obyv. a ob obecné

školy zdejší mají po KS tídách. \' katastru Libušínském jsou trojí

uhelné doly (Janv. Scholler\ a Ma.xv). které dávají ron 10.000.000 q

uhlí. \' nedalekém dolu Mayrau u \'inaic dobývá se 4,500.000 q

ron. Xad \'inaici. jež mají \v 154 d. 1.585 obyv. a v jichž okolí

nalezeny cenné starožitnosti, zdvihá se 410 m nad hladinou mo. mo-

hutný ediový \'inaický \rch. nejvyšší to místo okresu Slánského.

tvrt hodiny odtud jsou \clké obce Moty in s .'!,58 d. a s 4.026 ob.

a Hnidousy se 197 d. a s 2.467 obyv. T e h i c ho vi ce. konená
stanice dráhy Kralupsko-Smeanské. jsou známy nálezem lidské lebky

v hloubce 2 m \ diluvialním nánosu. Xa téže dráze jsou Saky i Je-
mniky a neilahko d\ litlnaté obce Pchery a Humny, mající do-

hromady ve 222 domech 2.416 obyv. l'i všech tchto osadách nale-

zeny starožitnosti. Farní chrám sv. Stjiána \e Pcherách byl již r. i;?52

farním. Smrem k Slanému jsou Xeto\-ice, kde dle mínní archaeo-

iog bývalo pohebišt lidí usedlých na Slánské Hoe. Tam. kde dráha

l)etíná silnici od Prahy, jest ves Knovíz. jež se pii)omíná již v XI

stol. U vsi. ,na Hrudném," nalezeny byly rzné pedhistorické nástroje,

kadluby na slévání kovv a roztíštné zbytky lidských kostí s patrnými

známkami lidožroutství. P^iliální. pvodn gothický chrám Všech

Svatých, býval farním a obsazovací právo náleželo královnám eským.
Na kižovatce dráhy Pražsko-Duchcovské a Kralupsko-Smeenské jest

ves Podlešin (Potleš tín neb Padlešín). kde bývala tvrz. dále

Zvolenves, mající jméno od vladyky Zvolena. Také zde je bohaté

nalezišt starožitnosti, z nichž zvláštní zmínky zasluhují kamenné ka-

dluby na slévání bronzu. Tvrz stávala na míst nynjšího zámku, po-

staveného poátkem XIX století. Farní chrám sv. Martina chová n-
které náhrobky z XVI a XVII stol. V obci ítající ve 130 domech

1.203 obyv. jest cukrovar a sídlo panství náležejícího k soukromým

statkm císask\-m. jež má 8 dvor, cukrovar, pivovár a 1962.74 ha

*) \'iz obrázek na str. 327. omylem opatený podpisem „Hudlice".
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pudy. /. nfjvlši ásti orné. Xa návrši k jiho/ápadii jsou Žclcnice (Žclu-

nice). nalezišti slarožitnosli. z nichž nejvzácnjší je velká hronzová

spona z VIII neb IX sto!., r. IUH vyko])aná. chovaná v zemském
musei. Ves uvádí se již v .\ stni. a liliál. chrám sv. Jakuba \'lšího

byl [)vodné románsk\'. Na jižní hranici okresu i)n Bušthradské dráze

jsou lidnaté obce Volšany. Hrandejsek a Cvrovice. celkem se

2áS d. a .'1121 obyv.. s uhelnými doly Hak. Uh. státní dráhy. Pi
dráze Pražsko-Duchcovské v jihoxýchodnim výbžku okresu Slánského

je Kolec se 147 d. a 1.094 obyv.. s dvorem, náležejícím k soukrom.

císaským statkm, který se i)ipomíná již r. M3.S. Po b\''valé tvrzi není

již památky. Zámek nemá nic pozoruhodného. Ve farním chrámu
Xejsvt. Trojice z r. 1714 jest cenné kostelní barokové nádobí z po-

átku X\TII stol. a obrazy, pipomínající školu Sketovu. Xa fae chová

se cenný obraz sv. Maí Magdalské od Brandla. Pod nedalekou Hudci,

jež je již na pd okresu Smíchovského, jsou \si .Mozoiin a T ý-

nec se studánkou, k níž dle povsti chodíval sv. Václav z Budce
pro vodu.

Ant. Ctibor.

XXIV. OKRES VELVARSKÝ.

\'clvarský okres má na území 2I0'85 km'- 39 obci a lo osad.

v kterých bydlí 29.885 obyvatel, z nichž jen 28 osob bydlících v Kra-

lupech a nejbližším okolí pihlásilo se k obcovací ei nmecké. \'ét-

šina obyvatelstva je náboženství katolického. 657 evangelík (v Chržín
34, v Budohosticich 30, v Kralupech .15, v Lobi 72. v Mikosicích .33.

v Mlechvostech 67. v Sázené 43. ve \'elvarech 6!) hlásí se ke sborm
v Libšicích a Ledicích. Žid je 3.59 (v Ješín 23. v Kralupech 127.

ve Velvarech 81 ).

Vltava vstupuje na území okresu \'elvarského práv v tch místech,

kde ji pehrazuje zd\'madlo postavené mezi Libšici a Dolany a mocným
obloukem zahýbá se mezi Vepkem i Dušníky ze smru severního na

západ. Tok Vltavy dlí okres na dv nestejné ásti, z nichž ást na

pravém behu je menši a mén úrodná, ježto má pdu lehkou, pro-

niknutou pískem a štrkem. \'ýchodni ást okresu zachováxá ráz

ostatního Podipska. k nmuž náleží, tvoíc úrodnou planinu, jež se

pi potocích Hospozínském. Zlonickém. Bakovském. erveném a Svato-

jirském mírn snižuje v údolí, jsoucí z nejúrodnjších krajin všeho

království. Tém horský ráz má však údolí potoka Zákolánského.

které je na pravém behu vroubeno sráznými. z vtši ásti zalesnnými



stránmi pvodu silurského, na levém pak koní se kamenoúhelná

pánev Slansko-Kladenská, jež je zjevná vrstvami uhlí, zde na den vy-

cházejícími.

Okres Velvarský jest z nejúrodnjších krajin eských a rodí obilí

zvlášt jemen, cukrovku, jež zásobuje pt cukrovar v okresu, a nco,
chmele, který se u \"epku a Ouholic pstuje. Hojné jsou zahrady

podél \'ltavy. jež rodí jablka a proslulé švestky. \"inic není. Luin
a les je málo. Jen ojedinlé háje. jichž pevahou listnaté stromo\í

kryje úvaly a strán neschopné k oib, dodávají na mnohých místech

krajin ponkud rozmanitosti a mal<'l)nosti. Zcmrdlstxi je velice ]jo-

CHRAM SW K.ATEKINY A RADNICÍM \'E \1-:L\ ARECH

kroilé. podporováno jsouc píznivou polohou, výbornou pdou a intel-

ligencí obyvatelstva, jež je známo s\'oji obanskou probudilostí a mo-

hutn vyvinutým vdomím národním.

Že bylo \'elvarsko již v dá\ ných dobách zalidnno, o tom svdí
etné nálezy starožitností z doby praehistorické. \' dobách kmenového
rozdlení ech náleželo obyvatelstvo zdejší ke kmeni echv a v první

dob kesanství pidleno Velvarsko z vtší ásti k dkanátu ip-
skému, z menší pak k Chlumínskému.

Obyvatelstvo severní ásti okresu zamstnává se vtšinou zem-
dlstvím, jižní ást však nabývá ím dále tím více povahy prmyslové.

etné železnice, jež se sbíhají ve vlastním kommunikaním stedisku



okresu Kralupech ze šesti stran,

pak spojovací dráha ze Zlonic do

Roudnice, jež prochází severozá-

padním koutem okresu, a splavná

eka \'itava podporují rozvoj pr-

myslu i obchodu, jemuž teba jen

více podnikavosti a iniciativy se

strany eského obyvatelstva. Silnice

jsou hojn*' a v dobrém stavu. Železný

most se zdymadlem kombinovaný,

postavený nákladem išsk\m. vede

pes Vltavu u Veltrus, železniní

most Severní .dráhy u Kralup a

devt pívoz na Vltav umožuje
spojení obou ástí okresu, rozklá-

Fot Ft Duras.

PR.AŽSKÁ BRÁN.A

\E VELV.^RECH.

HBITOVNÍ CHRÁM S\'. JlKl

VE VEL\'ARECH.

dajicich s(> na obou l)ezích \'ltavy. Penžní
síla okresu pairna je v sedmi penžních

ústavech (3 ve Velvarech, 2 v Kralupech

a po I v Hostíni i Kmetnvsi), jež spravují

celkem 8 a pl mil. korun jmní sveného.

VELVARY, král. msto ítající ve

280 domích 2. ,392 obyvatel, sídlo okresního

zastupitelstva, okres, soudu, berního úadu.

mšfanské školy chlapecké a díví a pr-
myslové pokr. školy. Je to zemdlská
obec. jejíž vzrst v posledních desetiletích

/nane ochabl. Prmyslové podniky za-

--loupeny akciovým cukrovarem a chemickou

továrnou na ledek i ledek draselnatx'. zí-

zenou na míst, kde ped léty anglická

spolenost uinila pokus s dolováním na

uhlí. temi mlýny, temi strojnými dílnami

zámenickými, výrobou sodové vody a elek-

trárnou. O založení osady a pvodu jména



mnohé smyšlenky byly bájeny. Jislo je, že zde v dávn\''ch dobách pi
erveném potoce v krajin úrodné vznikla tvrz Málo vary, r. 1302

pipomínaná, a pi ni založena byla osada, jež výhodn jsouc na cest
z Prahy do Saska položena, bhem doby vzrostla a stala se stediskem
okolní lidnaté krajiny. Za Karla IV byla pov\'šena osada tato na m-
steko a za ^^adislava II r. I4H2 na msto, r. 1593 na m:,lo královské,

jemuž sázel rady sám nejvyšší purkrabí. Msto nemlo pohnutých djin,

nebof položeno jsouc v rovin
a pohešujíc dkladného ope- p"' ^' ^""^

vnní, nemlo zvláštního stra- ,

tégického významu. R. 1639 vy-

páleno od Švéd. Poblíž msta
nalezeny starožitnosti prae-

historické. Z památek doi) mi-

nulých sluší uvésti dkanský
(lirám sv. Kateiny ze XI\' st..

který roku 1620 shoel a ná-

kladem pražského mšana
Tmy z Podboan a rodin

Hrobických i Pétipeských

znovu \'vslavn byl. R. I7(il

opra\en byl \- slohu I)aro-

kovém a I90f) pestavn l)yi

v pvodním gothickém slohu.

Po levé jeho stran stojí vž.
pvodn mnohem vyšší. —
U chrámu stojí velmi cenná

baroková socha sv. Kateiny.

Hbitovní chrám sv. Jií je za-

jímavá stavba z pechodu go-

thiky do renaissance, zbudo-

vaná r. 1613 až \6\C, nákladem

Jiího Pechara, který založil

a nadal též u chrámu špitál

pro 6 chudých. Ve chrám jest pozoruhodný krásn ezaný oltá z r. 1678,

v jehož bohatém rámu obra/^ sv. Jií od Petra Maixnera. Na námstí

socha Panny Marie z r. 1718. Zde je též radnice, pocházející z první

polovice XVIII stol. Z bývalých opevnní zstala jen Pražská brána

s pknou trojpatrovou vží a v západní ásti fortna. Západn msta
jest chrám Všech Svatých pvodn románský, stojící na míst, kde

stávala tvrz Hrádek se zaniklou osadou Malovary, jejíž jméno nesla

díve Malovarská neb i Slánská brána a pipomíná dosud Malovarský

rvbník. Mstské museum chová nkteré obrazv snesené z místních

MARIÁNSKÝ íjLOUF NA NAMtSTI
VE VELVARECH.



— 3h2

chrám. rhrámoN náadí. |)amálky ("('choxni a j. l'í('(l radnicí jest

mohulnv a v holialrm mkoku \-y|)ra\ený .\lari;inský sl(iu|) se sochami

(csk\'ch ])alroiui /. r. I71().

Zái)a(ln(" \'cl\ar na |)Ol()cc Zh)nickrm osada .\ahin s lilial.

ciirámcm s\'. líarlinry. IvUMý býval již v dobách pedhusitských íarnim.

Xa hl)ilov staroiniá devená
Fot Fr. Duras ZVOniCC. VvŠC HQ ImŽ \)0-

toce B r a t k o v i c e, Bradko-
vice. díve Bratrk ovice,

kde stávala kdvsi Ivrz s kapli

Matky Boží / r. líiofi. válco-

vým mlýn(Mm a cihelnou. Se-

\-ern od jmenovaných osad

pi potoce Hospozínském nej-

vtší katastrální obec okresu

( I < )63 ^íz ) C e rn u c, \'es se 1 57 d.

a s l.(tt)2 ol)y\-. nkdy majetek

\'ršo\-ciiv. od r. I I4.'5 nepe-
tržit ])íslušenstvi Idášlera a

pak panstxí l)oksan<kho.

s kai)lí s\-. Linharta / r. IfiíU

a válcovým mlýnem. 1 1 o s j) o

xín, vesse |J!I d. a l.o.S.S obyv..

s cukrovarem a xelikým po-

jilužním dvorem knížete \'chyn-

ského. Zde stá\ala [\y/.. jež pe-

stavna okolo roku 1070 na

zámek zbudovaný do lver-

hranu: zámek tento roku líi.'íf)

l)emnn \- dum. kdež nyní

bydlí panští úedníci. Mliálni

chrám .-^ttí sv. Jana Ktitele

\' nynjší pozdn gothické

podob s renaissanními pí-

msky z roku 1595 má krásný
renaissanní jiortál. zajímavou kazatelnu z písko\ce a náhrobkv pán
llrobických z Hrobic. \' Hospozín jest knížecí, cukrovar, mlýn.
cihelna a oxín. \'elkostatek deskový téhož jména o výme 7.S() /la

jest majetkem knížete \'chynského a slyne výteným štpastvím
i ovocnictvím. \' blízké bohaté vsi Kmeti n vsi jest farní chrám
sv. Václava \- nynjší podob z r. I7;5(». Nejsevernjší osada okresu

jest l'aršenk ( I^ergschenke). která vznikla u z;ijezdní hos|)ody na

PORTÁL CHP.4MU SV. J.VXA KKTITELE

V HOSPOZÍN.
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Jana Xep. /. r. 1711 \- kiásnrin a liojn ozdo-íšské silnici, s kapii

beném baroku.

Na severovýchod Wdvar je býxalé sidlo zemanské a od r. 1696

svobodná ves Hudo hostíce díve Bud hostíce, jimž naproti ma-
lebn na píkré stráni rozložen C h rž i n se 157 d. a 1.073 obyv., s farním

(od r. 1723) chrámem sv. Klimenta na návrší nade vsí, v nynjší podob
z r. 1691. Na hbitov chržínskm je pomník Ant. Strnada, jjroslulého

hvzdáe a professora pražské university. kler\' zde byl r. 1799 po-

chován. Doleji u erve-
ného potoka Sazená, ves F"' ^'^ D""s.

a kdysi píslušenství klá-

štera Doksanského. Spusl-

lý zámeek má ješt n-
které renaissanní ozdoby,

jež svdi .0 bývalé vý-

stavnosti jeho. Nad týmž

potokem jsou Nové ()u-

holíce, jež založeny byly

obyvatelstvem Slarých

Ouholic, když tylo byly

povodní 28 února r. I7í!4

tém úi>ln znieny. Pi

listi ("erxeného potoka do

\'llavy je ves \'epek
na výšin se starobylým

farním chrámem Narozeni

Matky Boží, který se již

ve NIV stol. pipomíná.

Ve vsi jest mKm. Na mno-

h5'ch místech uinny d-
ležité archaeologické ná-

lezy, z nichž zvláštní

zmínky zasluhují kadluby

na slévání bronzu. Zbytek

tvrze zašel r. 1810. V okolí

pstuje se chmel. Níže, pi Rak.-lTherské státní dráze pi Vltav Ml e-
ch vos ty. dležité nalezišt archaeologické.

Nejdležitjším kommunikanim, prmyslovým i obchodním stedi-

skem okresu Velvarského jsou

KRALUPY NAD VLT., které jsou také nejlidnatjší obci okresu.

Msto Kralupy vzniklo spojením dvou sestersk\''ch obcí Kralup a Lobe.
Ob obce byly ped r. 1850 nepatrnx-mi osadami majícími asi 40 ísel,

avšak štastnou polohou staly se bhem padesáti let jedním z nejdleži-

K.AZATELN.-\ CHRÁMU S\'. J.VNA KTITELE
V HOSPOZÍN.
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KRALUPY N. \L1

Fot. Karel Kaplan.

téjšich [)rumyslo\\(h mist v král. ("cskrm. \' Kialupecii. jež leži na

trati Kak.-Uh. státní dráhy vrddiici z Prahy do Podmokcl. sbíhají se

dráhv: Bušthradská dráha z Khuhia (r. l{i5o). Severní dráha od Xo-

ratovic (1865) a místní dráhy z \'elvar(l88n a ze Smena (1882)

Ležíce pak u splovné \'Ua\y. mohou se Kralupy vyšinouti mezi nej

význanjší prmyslov á a obchodní místa v královst\í. bude-li dostatel

podnikavosti v kruzích tomu povolaných. Minulost Kralup nepíipomíní

význanjších událostí. První zmínka o Kralupech dje se v listin

Bevnovsk r. W3. Za asu krále \'áclava I. u\ádí si' l''rancouz

Fot. Karel Kaplan.

CllKAM 1". MARIE A SV. VÁCLAVA N' KRALUPECH
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Fot. Fr. Duras.

Champnois, podkomoí královny Conslancie jako l)czprávnv majitel

vsi Kralup. Po jeho smrti byly Kralupy ddicm odaty a vráceny

Kižovnikm Pražským (pf-ed r. 1253). jimž již díve patily. Tvrz, jež

stávala v místech nynjší chlapecké školy, zanikla nejspíše již v XV st.

íízné nálezy archeologické u("inny na všech stranách msta a jsou

dkazem, že byla krajina zdejší záhy osazena. Kralupy nabyly vý-

známu teprve postavením Bušthradské dráhy z Kladna do Kralup

r. 1855. Hned v tomto roce založena zde první chemická továrna, která

koupí pešla do rukou Rakouského spolku pro chemickou a hutnickou

výrobu a vedena je jako'filiálni závod továrny v Ústí n.,Lab. Kraiupský

závod postaven je na

ploše 8 ha 56 a a 87 m'-

a zamstnává pes 3(M»

lidi. \' roce 1865 prove-

deno bylo železniní spo-

jeni z Kraluj) do Xeratovic

a do Turnova a o rtyii

léta pozdji postaveny

byly v míst dva akcioxé

cukrovary. \>dlc uve-

dených [)rmyslových zá-

vod jsou v Kralu|)cch

dílny Severní a bušt-
hradské dráh\. ])i\()\ár

(vaíí 24.(100 / ro.). sla-

dovna, továrna na smalto

van zboží. to\árna na

zpracováni dehtu, raíline-

rie minerálních olej, to-

várna na motory a hospo-

dáské stroje, továrna na
souástky automobilv a

motobicykl, pt cihelen, z nichž ti kruhov, a dva velké mlýny. Také
menší prmysl, zvlášt zámenicky' a strojnicks'-. je zde estn zastoupen.

Z obchodních odvtví zasluhuje zmínky obchod s dívím a uhlím a obchod
obilní, který je podporován plavbou na Vltav. Kralupy mly pi po-

sledním sítání lidu 4.722 oby v., (2403 muž., 2319 žen.. 107 evangel.

127 žid) a 378 dom. Ke konci r. 1906. dle soukromého sítání, mly
již v 450 domech 5.600 oby v. Krásn}> ' nov}' farní chrám, zasvcen5'
Matce Boží a sv. Václavu, zbudován byl nákladem probošta hradu
Pražského dr. E. Terše v moderním slohu gothickém skrze architekta

Rudolfa Stecha r. 1895 a samostatná fara pi nm zízena r. 1906.

Chrám jest elegantní stavba se štíhlou prelní vží. O vzdlání ml.-

J.\NA

KTITELE \' ZEMÉCHACH.
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(leže postaráno mršCanskou školou divrí a (•hlai)('cl<ou. která má též

z\i;ištni upbnv kurs a i)runiysl. jjokr. školou o šesti tidách. Mrstn
mile dojímá úpravnou moderní vvstaxnosti s\-ou.

\a západní stran s Kralupy bezprostedn souvisí Mikoviee.
též Minkovicc. velká obec se 158 d. a s 1.344 oi)vv.. jež se jii^ipo-

míná poprvé r. 1337. Nalezišt starožitností z doby Ountické. Vvsla\ná

tvrz nkdy v míst nynjšího dvora. i)i^íslušenství císaských soukro-

mých statk, byla \- ticetileté \álce z|)ust()šcna. Býval zde |)ivovár

a \inice. jež pipomínají dosud rozsáhlé sklepy jii dxde, \' blízkosti

nad Zákolanským potokem Minice s farním chrámem s\-. jakLd)a.

Fut. Karel Ka|>lan,

Z.\MEK V .\EL.\HOZE\SI.

v nyn('jší juidob z r. K^dH až 167i a mlvnem. Smrem k 'lursku

v poli uinn hronKuln\'- nález bronzíí. \'ýš(; nad potokem v Rusavkách

hradišt na vrchu 267 m vý.sokém, tedy na nejvyšším míst v okresu.

Blízko pi Bušthradské dráze v malebné krajin jsou Votvovice,
ves se 120 d. a 966 obyv., s kaplí sv. Prokopa z r. l7ívS, se sklárnami

a uhcln\-mi doly.

Pid hodiny od .\Iiko\ic pi potoce Svatojirském jsou Zem echy
s farním chrámem Narozeni sv. Jana Ktitele, vystavným na síceninách

dívjšího chrámu r. 1723 skrze velkovévodkyni Toskánskou Marií

Annu Františku, majitelku jjanství Zvolenveského. \'e chrám jest

zajímavý obraz Veee Pán. pocházející asi z konce X\' století, který

býval v Betlémské kapli. Je ezán z lipového deva a jest pozoru-

hodný jak umleckS'm provedením, tak místem odkud pochází. R. 1786
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byl v Praze dražbou pi zrušeni ]<aple Betlemslvé prodáván, jistým

rolnílícm koupen a sem darován. Nad Ivmž potokem Volovice,
díve Uiovice s pivovárem a nkdy tvrzi. \ou mice, díve N e-

umiice, kde se narodil r. \i'A'^> Mariin BacháeU Noumick_v z Nou-

mie. prosluix' rektor university i*ražsk, též nkdy s tvrzí, a K a-

me no most, pvodn Most Kamenný, kde stojí pedliistorick\'

menhir z hrubozrného pískovce, naproti nmu pak objeveno pedvk
sídlišt. Na cest z Kralup podl \'ltavv k severu, vroubené pískov-

covými skalami zajímavých tvaru, je/ proráží prkop Kak.-Uh. státní

dráhy, rozkládá se Xe 1 a h o z e \- c s se slaxným zámkem, jejž zbudox ali

l'ot K;ircl K.iplan.

\'CHOD DO Z.\MKU V NKLAHOZE\'SI.

l'"l'jrian a Blažej (íryspekoxé z (iryspaihu. I'ú\()iln tu stávala tvrz.

nkdy zljoží kapituly Pražské, již r. l.'i.S2 zakou|)il dvrník Ferdinanda I

['"lorián (íryspek z (íryspachu a jal se ihned budovati náhradou za

zpustlou tvrz nov5' nádherný zámek v nejistším slohu renaissannim
a ozdobil jej nákladn v\'tvory umleckými. Po smrti otcov r. 1588

pokraoval \'e stavb Blažej Gryspek, ale nedostavl ho, naež vdova
jeho panství stavbou zadlužené prodala r. 1621 paní Polyxen z Lob-

kovic. Zámek zdvihá se malebn na píkré skále nad Vltavou a má
podobu pravidelného tverhranu, s diamantovou rustikou a sgraffity na
vnjších stnách, uvnit s bohatým sloupením a znan povystoupilými

ímsami, krásnou branou v jihozá]iadnim risalitu a nádherným vlašským
krbem. Nad stechou vznáší se štíhlá hodinová vž italského spsobu.
Skvostná nkdejší zahrada jest spustlá. Památný zámek tento jest nyní
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vclic sešlý, (iosiid však mohutná stavba a nkteré zbytk\' zachovaných

ukras svdi o neobyejné výstavnosti a nádhee tohoto šlechtického

sidla. Zde byla Gryspekova veliká knihovna a obrazárna, v niž cho-

vána i prastará podobizna Jana Žižky. Od r. 1623 jest Nelahozeves

majetkem Roudnické vtve knížat z Lobkovic, ale zámek nebyl jimi

nikdy obýván. Fideikomissní panství má 1()87'73 ha výmry. Zámek
utrpl velice v ticetileté válce, nebot byl vojskem nkolikrát vydran-

cován a co zbylo cenného, odneseno bylo na zámek Roudnický, kde

dosud krásn vyezávané dvée zdobí nkteré skín. Budova jest jen

ásten si)Cisobilá k obýváni. Do prostranného nádvoí vchází se od

nad\'o;íi zámku v .xelahozevsi.

západu po most pknou liranou. Jižní strana nádvoí není zastavena.

Nejzachovalejší je strana severní a má pkné sloupy, gallerii a n-
které zliytky sgrafíil. Vnitek zámku, aby byl k obývání spsobilý

ásten opraven byl nmeckými jeptiškami, které zde mly až do

nejnovjší doby pensionát. Y nkterých místnostech jsou ješt kasse-

tové krby. Celý zámek vyžadoval by nákladných oprav, jež by tuto

stavitelskou památku zachrániti mohly, aby se nestala v nejbližší dob
smutnou síceninou. Park na jižní stran na srázném svahu k Vltav
založil dr. Štelcinger, který zde asi uprosted XIX st. bydlil. Ve vsi

pod zámkem gothickN^ farní chrám sv. Ondeje, který má presbyter ze

XIV^ a náhrobkv z XVI a \Y\\ stol. Níže nad Vltavou jest osada
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Miovice s pivovárem. Zde stával devnný most, Utt-rý r. 1735 na

kamenném podklad postavil Jan Pantzenberger. naež lni ixjvodní

r. 1784 stržen. O nco v\'še než tento stával, zízeno jest na \'ltav

zdymadlo spojené se železným moslem, vedoucím po staré íšské sil-

nici do

VELTRUS, od r. 1899 msteka se 194 d. a l.;i97 obyv., známého
výletního místa a let-

ního sídla pi rozsáhlém ''"' ^'- """"

parku, majícím 116 ha r

rozlohy. U Veltrus v ci-

heln byla nalezena

keltská mince. \'es pi-

pomíná se poprvé v li-

stin z r. 1226. Farni

chrám sv. Jana Ktitele

jest u velmi chatrném

stavu a bude v nej-

bližší dob nahrazen

nov\''m. V parku je lo-

veck}' zámek \' roko-

kovém slohu, vystavny
Janem Rudolfem hra-

btem Chotkem z \o\-

nína na poátku XVIII

stol. Zámek, jsa nápo-

dobením zámku ve Fon-

tainebleau. byl pvodn
stavn do podoby kíže

s kruhovitým stedem,

ale r. MA4 byla hvz-
dovitá kídla prodlou-

žena, tak že nyní z mo-

hutné rotundy tyi
kídla paprskovit vy-

bíhají. Zámek bývá obydlen a chová velmi cenné kusy nábytku,

nádobí a rodinnNxh památek hrabat Chotk, z nichž zvlášt pozoru-

hodný jsou nkteré obrazy. Zde poádána byla pi návštv císaovny
Marie Terezie r. 1754 první výstava eských výrobk. Podnes pkn\'
pavillon opodál zove se pavillonem Marie Terezie. Veltrusy jsou sídlem

správy fideikommisniho panství hrabat Chotk ž Chotkova a Vojnína,

které zabírá 9 dvor, cukrovar, lihovar, pivovár a 2.064"97 fia pdy
z níž vtší ást jsou role. V parku, nyní dosti zanedbaném, jsou n-
které zajímavé chrámky a pavillony v rznvxh slozích provedené. Za-

XADVORXI FORTAL ZÁMKU V NELAHOZEVSl.



370 —

jimavý jest i erven \- mlýn. Dpodál vsi, v gothickém slohu z cihel

zbudovaný s krásným porlálem a ímsovím. Ve Vellrusích vznikl

novou dobou klášter nmeckých jeptišek Sester ki^estanské lásky

s dívím pensionátem a nmeckou školou. S parkem souvisí daící

obora s etnými koloniemi vran, jichž melancholický skek daleko jest

slyšeti. Pod vrchem Dínovským 243 m vysokým, z nhož je pkný
rozhled po šíré nížin mezi \"ltavou a Labem, ves Dín o w opodál jest

rozsáhlé staroslovanské hradišt. Severn leží Hostin, druhdy Hostina.

s farním chrámem Nanebevzetí Matky Hoží, který byl píivodn ro-

mánský, ale za prvých dob golhiky byl pestavn. Z t doby jjochází

Fol. Karel Kaplan.

ZÁMEK \'E VELTRCSICH.

knžišt a stará vž v príjeii. Xa hbitov baroková kaple Božího

Tla, centráln osnovaná, r. 1736 Filipem knížetem z Lobkovic po-

stavená, s pknou nástropní malbou. Na dráze Kralupsko-Neratovické

jsou Oužice s cukrovarem. Jižn Kralup na levém behu Vltavy jsou

1) o 1 a n y nkdy s tvrzí, s hojn\''mi zahradami, kde se daí znamenité

švestky. Na pravém behu na svahu k ece rozloženy jsou Chvat-
ruby (Chvatoruby), ves s farním chrámem sv. Petra a Pavla, v ny-

njší podob z r. 1538, a s hradem, r. 1467 zboeným, jejž rodina \'o-

raiclv}'ch z Pabnic v XVIII stol. pestavovala, ale stavbu nedokonila,

nyní namnoze v rozvalinách. Nedaleko odtud jsou vsi Zlonice
a Postižín. nkdy zboží probošt Boleslavsk\'ch, a Kozomin, kde

stávala kdysi tvrz.

Ant. Ctibor.
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XXV. OKRES LOUNSKÝ.

Fot. Fr. Dums.

Lounsko jest pechodem /. ijahorkatiny severozípadnich ech
do Stedohorí. majíc se sousedními okresy na západ a vxxhodé svém
(Postoloprtsk\-m a Libochovickym I úinkem Ohe, jimi protékající,

mnoho podobného.

V rozloze 358t)l2 knv mlo r. I9UU 41.850 oby v. skoro vesms
eských v 59 katastrálních obcích ( i msto, 5 mstysú, 54 vesnice

s osmi místy). Dle pohlaví 20.583 muž a 21.267 žen. Lounsko iní

pro sebe politickx- okres, náležející obvodem ku kraj. soudu v Most.
V církevním ohledu jest od r. 1631 rozdleno na 3 vikariaty. jejichž

hranice odpovídají tem bývalým krajm, k nímž až do r. 1853 území

okresu zdejšího náleželo.

Nejjižnjší místo v okresu jest v lesíku I km na jihov\'chod hory

Džbánu, nejvýchodnjší za Cernochovem, nejsevernjším jest rozcestí

na severozápadním svahu Strymplova Vrchu severozápadn od Ktna.
a nejzápadnjším Kapucínský les na jihozápad Xetluk.

Nejvyšším bodem Lounská jeví se hora Džbán (534 m), dležitý

to horský uzel na eském severozápad, od nhož vychází na území

toto smrem severovýchodním mohutný horský trs Hvíždalsko-Tx-necký,

kter\' naz\'ván jest dále vysoinou Džbánsko-Peruckou, prmrné v\''še

467 m, od níž k severu ped Toužetínem se odštpují nad údolí Oharské

Bytinj'. Na sever od Džbánu za úžlabím Tebockým táhne se trs Ro-

ovsko-Selmický s nejdležitjším vrchem Borem, nad Kontopy, a na



CHVATÉRUBY.
Fot Karel Kaplan.

severozápad nkolikráte lomený trs, jehož nejdležitišími vrchy jsou

Roviny (526), Pravda (491) a Markvarecká Bašta. Sever okresu pro-

stupuje eské Stedohoí Litomické, jež tu zainá již na ])ravém

behu Ohe Chlumem Pšanským a Vrchem Chlumanskvm, na levém

pak Chlumem Zájezdským nad Lenešicemi a mohutnou Ranskou Horou
(410). Nejvyšším bodem Stedohorsk\'m na Lounsku jest hora Oblík

(509). v dnešních dobách od severu po staré, od jihu po nové turistické

cest pohodln pístupný. \'yhlidka s nho zaraduje se mezi nejzna-

menitjší v Stedohoí. Xa východ jsou ješt vrchy Srdov a Brník,

HRBITOV.N'1 K.APLE BOŽÍHO TLA
V HOSTÍM.
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zvané také Pednikem a Zádovém. Clilum T\ necky (také Chrabecký
reenýX kupa to velice podobná Oblíku, táhl\'' Kožovák a Klénský
vrch. Xa jih a jihovNxhod naproti Oharskému údolí jsou nejdležitjšími

v}'šinami Cernodol. vynikající pknými otisky rostlinnými v pálených

jílech, a Vršovický Chlum, za ním pak Hladom a Trlávek.

Nejnižším místem okresu jest hladina Ohe za \'olenicemi pi
výtoku jejím z okresu pod polohou Dobrokou.

Údolí Oharské jest nestejné šíe, ale celkem velkolepé.

Keka Ohe. protékajíc severní ástí okresu, sbírá tém veškeré

jeho vodstvo. Výjimku iní tu pouze údolí pod ,Týnekem", ped-

Kreslil P. Kórbe 'v^*-..

LOUNY.

cházejicí úval Úherecký. sv. Blažejské s úžlabím jezireckým, Zicho-

vesské a úval Telecký, odkud vodstvo spje k potoku ervenému.
ímž ona konina náleží k povodí Vltavy.

Ohe iní na Lounsku tolik oklik, že pímá vzdušná délka v tomto

území k délce skutené se má jako I : I '67. Následkem toho jeví se

pomalx' spád vodní, který na sedmihodinnou cestu po eišti iní pouze

14 m. Tím stává se, že na jae spousty vod od Smrin. Krušných

a Doupovsk\'ch Hor, prudce ženouce se do Ohe, zpsobují povodn
náhlé a veliké, ponvadž rychleji pitékají, než spodní voda odchází.

Nejvtším pítokem Ohe na pd okresu jest u Obory potok

Džbánský. pramenící se na severozápadním svahu Džbánu nad Te-
boci. a pijímající pod Smolnicí s pravé strany potok Vinaick\'. pr\'-

štící nad Pochválovem.
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Dále na pravé stran úsli do Ohe nad Kyslrou polok'Slavtínský
a \- Pátku Dýbersk}'.

Výše ješt, než do okresu se dostane, pod Skupicemi naproti
Postoloprtm pijímá potok Hivicky, soutok to dvou pramenu, Ve-
Ihotského až z Rakovnicka a Domousického.

Na levé stran krom potoku Lenešického tekou do Ohe jen

nkteré drobné^-potky

\" geologickém ohledu

shledáváme naLounsku jako

hlavni útvar kídovx'-, v nej-

vtší ásti okresu, zvlášt
v soustav Džbánské. spo-

ívající na útvaru Permském.
\' údolích Podlesskvch na

\enek znan vystupujícím.

Mohutné vyveliny ediové
v Sleduhoí mají podkladem
tetihory. — Xejdležitjšimi

horninami okresu jsou blo-
horské opuky, perucké a

korycanské pískovce, loun-

ské a ernické asáky s et-

nými zkamenlinami a otisky,

a edi, jehož se uživá na

-trkování silnic. Lomy jeho

jsou zvlášt na Pšanském
a Chlumanskm vrchu a

na hoe Ranské.

Okresní msto LOUNY
leží v severozápadní ásti

území ; katastr jeho dotýká

se na západ již hranic ci

ziho — nmeckého okresu.

Msto rozkládá se na pravé stran Ohe. jen nkolik stavení jest na levém
behu tam, kde ped válkou ticítiletou stávalo pedmstí Benátky.
Dnešní Louny mají od západu na v\'xhod 'í>km délky a r. i9()7 11.IH,

obyv. esk\'ch. \'ojska bý\á okolo 70ti i více muž.

Xad západní tetinou výší se velkolepé, mistrovské dílo králov-

ského kamenníka. Benedikta Rieda z Pistova. Balbínem Benešem
Lounským zvaného — dkansk}' chrám sv. Mikuláše v pekrásném
slohu Vladislavském z prvé polovice X\'I století.

CHRÁ.M S\'. MIKULÁŠE V LOU.NECH.
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Štíhlé vže jeho druží se v ladnou, charakterií^lickou skupinu,

bez niž Louny vbec si ani pedstaviti nemžeme.
Stavitel a tvrce jeho smlých pilí a klenbových rozpjetí v nm

odpoívá — kde však. nevíme. Za protireformace a vandalismu na

poátku XIX století na sta mramorových náhrobku v Lounech bylo

znieno ! I vápno z nich pálili

!

Znalci shodují se v úsudku, že chrám tento jest nejskvlejší pa-

mátkou rozkvtu pozdní gotiky. V severozápadním rohu jeho zacho-

vána jest mohutná tyhranná vž. památka to po pvodním ješt ko-

stele, pipomínaném již r. I3H4. Xad t\-rtým patrem má ochoz, z venku

ozdobenv kalichv a znakv. 1'vnil ochozu jest obydli hlásného, a nad

NAMÉSTI' V LOUNECH.

ním týí se lepá, štíhlá stecha sedlová s tídilným vikýem po dvou

stranách nahoe, a dole na každém rohu štíhlý jehlan. Odtud rozvirá

se arokrásný pohled na msto a jeho okolí, zvlášt do zelených luhu

Ohe a malebn\''ch skupin Stedohor.

Xad schodištm, vedoucím na kruchtu (a dále až k umlé \azl.r

krov nad chrámem, odkud z [)olo:emného pístnku teprve se vstu-

puje do druhého a tetího patra velké vže), vypíná se taktéž štíhlý

jehlan. Celá pak stecha budovy \- pravd umleckým zpsobem \y-

vedena jest do tí jehlan, z nichž prostedni, jen o metr nižší velké

vže, upraven na vž sanktusovou.

\"'nitek chrámu pekvapuje rozmry. Šest štíhlých sloup a pes

metr silné zdi nesou bohatou sítovou klenbu v stejnomrné výši \Hm

na prostoe 800 m'-, jejíž díl nad kruchtou sbíhá se ve visutý svorník.
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S rozkoši sleduj.^ oko umrlí" žclírovi. tvoici^pkné obrazce jak v klenb,
lak \- kružb oken, kde zvlášt zajimav\-mi ' jsou obrácen lilie. Xa
kiuchl nacházíme ješt zachovalé starodávn lavice literátsk. a na
l)alee. založené na rohu vže. hlavici, kterou mnozí ])ovažovati chtjí
za podobiznu Benešo\u.

Xa epištolním (lruh('m pilíi jest ptihranná opuková kazatelna.

stejného stái s kostelem,
Kres'ii p KGrber. V jehož východním ele

stojí velkolepá skulptura ti

krásnvch velikých oltá —
arcit slohu jiného, renesan-
ního — \šak díla umlec-
k('ho z r. 1700-1708 s nž-
nými akantovými vlysy a

13ebohatými rozvilinami. —
Aíibec náleží chrám tento

mezi nejpednjší svatyn
naší vlasti. A' létech 1885

až 1892 byl ceK' opraven
architektem Mockerem.

Xa Pražském pedmstí
nacházíme nyní ve smutném
stavu spuštní kostelík.Matky

Boží asi z r. 1500. kolem

nhož rozkládá se zrušen}'

hbitov s památnými ná-

hrobky, kde leží mnoho
muž. o msto a vlast za-

sloužilých. Xa Zateckém
pedmstí jest hbitovní

kostel trnácti Pomocník
z r. 1718 a kostel sv. Petra,

nejstarší to budova celého

msta, skládající se z pre-

sbyteria a starší ješt lodi. užívanv tecf za evangelickou modlitebnu.

Z mstských hradeb, druhdy znamenit\'ch. zachovaly se dnes
pouze zbytky nad Ohí. Žatecká brána , z doby [Vladislava II. dnes
líothické stechy zbavená, a z ásti ti fortny.

Památnými stavbou a vzpomínkami djepisnými jsou zvlášt domy:
Sokol z Mor v Pivovarské ulici z r. 1470—80. architektem Mockerem
18'X) renovovaný, s lepým arkýem, jejž kryje štíhlá sedlová stecha,

v Pražské ulici dm pán z Bílejova. v eské (Dlouhé) tíd dm
pán z Cernic. na námstí dm. nvní eenv .Dalil)orka~.

ZATECKÁ BRÁNA V LOUNECH.
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Kreslil P. Krber

V nové radnici, vystavné v létech osmdesátých pedešlého sto-

letí na míst architektonicky a historicky památného domu ,,U tí lip",

uloženo ve dvou pízemních místnostech museum, obsahující znanou
snšku praehistorickych nález, stedovkých památek, více obraz,

sbírku numismatickou, znaky, fragmenty z oltáních ezeb. rozliných

stavitelsk\''ch ozdob atd. Zvlášt pozoruhodné jsou modely oltá d-
kanského chrámu, esk.v kancionál Jana Táborského z Klokotsk Hdiy

z r. 1563 a latinský Pavla

Mlnického z r. 1530.

Dnešní Louny mají že-

lezniní spojení na pt stran :

ku Praze. Libochovicm.

Mostu. Postoloprtúm a Ra-

kovníku. — Taktéž silniní

sít sesteduje tu paprsky

z celého okresu.

Nejpamátnjší silnicí je

nynjší erární od Slaného

a Týnce, vedoucí smrem
dávné zemské stezky Kra-

lupsko-Lipské, jejíž stopy

až dosud v polích lze zna-

menati. Xaz\''vána byla obec-

n via regia a po vystavní

od r. 1799 ..královská sta-

vovská silnice".

\' novjších dobách

prosluly Louny jako sídlo

znaného prmyslu cukro-

varského. jehož jsou tu dva

závody mezi nejvtší ítané.

Perozsáhlé železniní dílny,

kotlárna, mlýny, Svarcen-

bersk\' pivovar a jiné ješt

závody opravují msto k ná-

zvu .prmyslové".

Z penžních ústav v celém okresu nejdležitjšími jsou vesms
v Lounech: spoitelna král. msta Loun. obanská záložna, okr. hosp.

záložna, severoeská a j. Povšimnutí zasluhuje bájený' takka \ zrst

msta za posledního tvrtstoletí. Mlyt r. 1869 pouze 3.800 obyv.

Louny jako ddina pipomínány jsou v povstech již za panování

knížete Vojena. Dle jiných založeny byly až knžnou Boženou. Histo-

ricky pipomínají se po prvé r. 1088. Staré tyto Louny stály pLiXcidn

DU.M SCKDLU Z MCR V LOUNECH
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])rv v poloze, kde dosud

\e \'ísce se íká. a po-

šinovaly se po té dále

k východu okolo ko-

stela sv. Petra. Kolem
r. 1260 zdviženo v ny-

njších místech krá-

lovské svobodné a hra-

zené msto, k jehož

založení potebné po-

zemky odal král Pe-
mysl Otakar II Sršm
z Loun a dle nkterých
i 1'lichlovi z Zerotína.

Pi lom hned u Pražské

brány založil a hojn
nadal klášter Domi-

KAPLE SV. V.VCr,AV.-\ VE VLCI.

RODNV DOMEK .lAR. VRCHLICKÉHO V LOUNECH
NA PRAŽSKÉ ULICI.

nikánský. — Msto vysazeno

bylo nejspíše právem ^Mag-

deburským a obydleno osad-

níky nmeckými až na je-

dinou ulici. Každý ml d-
din lán pozemk o U
korcích, z chož odvádl
vždy o sv. Martin do král.

komory 28 groš, od ehož
veškeré louky byly osvo-

bozeny. Tak nacházíme to

v potvrzení krále Jana z r.

\'.i2i. V pedmstí Benát-

kách založil Lounský rychtá
Bero roku 1330 klášter Mag-
dalenitek ku cti sv. Anny,
nadav jej vesnicemi Xeichy
a Trhlavou a mnohými po-

zemky v Dobromicich.
k emuž sám král ješt ji-

ného zboží pidal. Týž pa-

novník r. 1335 udlil mstu
j)rá\ o vybírati poplatek ze

všeho zboží prvoznho na
dlažebné. Privilegia rnsla

rozmnožili dále i píznivci
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jeho Karel, Otec vlasti a AVicslav I\". Nejvíce prospla rozvoji msta
výsada z r. 1376, dle niž v okolí jeho zapovzeno bylo provozování

emesel, obchodu a vaení piva.

Již za prvního hnutí husitského Louny ocitly se v pedu tehdejšího

ruchu, což bylo píinou, že sám Hus obyvatelstvo zdejší zvláštním

dopisem pochválil a vyz5'val k neoblomnosti. Jaké as boue byly ve

mst po upálení jeho, ukazuje zvláštní napomenuti Zikmundovo

Lounsk5'm, k nmuž se odhodlal ješt za živobytí krále Vácslava IV.

což však je více ješt podráždilo a snad bylo nejvtší píinou, že již

r. 1420 oba kláštery zdejší byly domácími lidmi znieny.

O statky kláštera Magdalenitek hlásil se za 61 rok rytí Lev

z Divic, potomek zakladatele jeho, rychtáe Berona. Nároky jeho byly

CIlLUiMC.WY
(S ÁSTÍ stedomoí v POZADÍ).

sice uznány, však dán mu jen doživotní plat a za pokání a na památku

znieného kláštera vystavn mstem kostel sv. Magdaleny u mostu.

Spolu s všeobecn\'m hnutím na poátku válek husitských po-

tlaeny tu také všecky zbytky dívjšího Nmectví a msto jeví se od

tch dob jako obec eská mezi nejpednjšími, tak že dostalo se jí

názvu luny mst husitsk\'ch, jako Zatec jmenován sluncem a Sla}'

hvzdou.

R. 1422 na radnici zdejší, stávavší na míst nynjšího úedního

domu zempanskho, obšírn vyjednáváno bylo mezi Zikmundem Ko-

rybutem a vyslanými Saskho kurfita. Od srpna 1424 byly Louny pi

stran Tábor a úastnili se s nimi všech podnik. Na konci válek

husitských zvlášt prostednictvím Matje Loudy z Chluman smíili

se se Zikmundem. Však jeho zet a nástupce nechtli za krále uznati.

V krvavé bitv u Želenic padlo mnoho Lounských a mnoho jich z cele
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krajiny dostalo se do zajeti .Mišan. Jakoubek z \'esovic pi-jláhl

k mstu s vojskem, které se na Pšanském vrchu rozložilo. Když vsak

uinil útok na Pražské pi^edmsti. poražen od \';i(la\a Cardy z Petrovic

a Bedicha ze Strážnice.

V Lounech scházelo se také vojsko |)(id vedením Alše Holick('ho

na prospch vci Podbradské. R. I4.1 byl tu sám jiíi jako zemský
správce se Sask\-m knížetem.

''°' ' ^'"' Však za nedlouho pro od\od
bern královské se s nim Lounští

znepátelili, tak že v zái 1452

vojensky na n |)íitáhl. \'šak

bez odporu se mu poddali. \' lednu

1454 byl tu Jií opt a 2. února

téhož rdku jjijel sem i \évoda
Vilém. 1456 uzaven tu mír mezi

králem Ladislavem Pohrobkem a

Bedichem Saským po etn\-ch

putkíich se Sasy, kteí byli zá-

stavními pány Mostu.

K. 1459 musili Lounští vy-

dati králi Jiímu statky znieného
kláštera Postoloi)rtského. za to

však jim potvrdil jakožto nadání

špitálu statky ol)OU domácích klá-

šteru.

Když Jan Zajíc z Hazmburka
pidal se ke stran Matyáše Uher-

ského, zmocnili se Lounští na as
jeho msteka Slavtína.

Steilo\kv ráz msta seten
25. bezna 1517, kdy celé i s ko-

stelem sv. .Mikuláše a jiedm-
stími vyhoelo. Jen nkolik dom
na Pražském pedmstí (ibstálo.

Za 30 let po té zasazena mstu nová rána zkonfiskováním statk

a všech svobod, jakož i pokutou 5.()(i(i kop gr. miš. pro úastenství ve

v/poue stav proti Ferdinandovi I. Od tch dob nad ním zízen byl

královsky- rychtá s mocí rozhodující. Pozdji pijato na milost a vrá-

ceny mu statky zádušní zadalšíchještsložených.i. lookop. Potom utšen
rozkvétalo, zdobeno tehdejším umním, až do 1620. Z tch dob mnoho
staveb ješt se nám tu zachovalo, více však jich padlo za obt vanda-

lismu let pozdjších. Nejvíce litovati jest proslulé kašny Strašryl)o\y

na námstí z r. 1576, která r. 1762 roztluena, že nechtla iirv \odv

CHRÁM SV. JAKUBA V CrrOLIBI-;CH.
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držeti, dále již uvedeného domu .u ti lip", zboeného až — 1887! —
a domu _u zlaté rže'", na jehož miste 1880 vystavn hotel ^Union".

,1619 v pondlí na den sv. Simona a Judy po 23. hodin piijel

do msta Luna Fridrich falckrab, volený král eský, s manželkou,

kteráž jest krále Anglického dcera, a s mnoha knížaty, hrabaty a lidem

jízdním i pším. Bytem se vším fraucimorem byl u \'ácslava Užidila.

Pi vjezdu knížete stáli dva muži na nejvyšších mako\icích kostela,

jeden práporem fechtuje a druh\'' bubnuje. Uvítán byl za zadní bran-

kou, co pod Mlce se chodilo. Tam \7iclavu Vopozdilovi, primátoru,

ehoi Kladrubskému, písai a ehoi Šafaovic. purkmistru, pravé
ruky podal. Potom eho Kladrubský- jeho latinskv \ita]. a kníže

Fot. v. Bláha.
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í Valdštejna, vyzval msto ku vzdáni císai Ferdinandovi II. což od-

loženo na stedu. Po úad mštané prohlásili, že na psaní, v nichž

za pomoc ])rosili Žatecké, Mosteck, Litomické a Slánské, od nikoho

nedostali odpovdi, a sami že se ul)rániti nemohou. Proto ve stedu

4. listopadu se vzdali. Albrecht hned s velikou silou lidu vojenského

do msta vtrhl, obci 30.000 kop výpalného uložil, poruil odvésti mu
pl osma sta sud vína a dobytka hovzího i skopového za 6.CKX) kop.

Jaká úzkost v mst nastala, vysvitá z toho, že po vzdání teprve

25. listopadu opt se tu zvonilo klekání a poledne.

R. 1631 vydrancováno bylo msto opt Sasy a 1639 Švédy. Po

ticítileté válce zbyl ze starých Loun sotva osmý díl. Mimo to zasa-

ženy 1680 a 1714 strašlivým morem — a tu není divu. že v stol. XVIII

ie\ily se jen malým mstekem. R. I!il3 sídlili tu po delší as císa-

ové rakouský a ruský s králem pruským. Ceneral Moreau tu na vá-

lené raný zemel.

V novjších dol)ách jsou Louny nejdležitjší baštou národní na

eském severozápad. Získaly mnohými novými monumentálními stav-

bami, z nichž teba vyjmenovati ti školní budovy, sokolovnu, více

dom mesiánských a j. Znám\- majitel knihtiskárny. Theodor \'enta.

který do prmyslu tiskaského zavedl adu originelních novinek, vy-

stavl v Lounech dva domy (na námstí a _Xa valech"), vyznamená-

vající se krásn ])rovedenou archil(íkturou. jejíž tvrcem byl známý

sta\itel sv. Vitského velechrámu Hilbert.

^' kulturních djinách národa našeho náleží Lounm místo z nej-

vvznanjšich ; zde stála kolébka nejzáivjší, vedle Svatopluka echa,

hvzdy eského básnictví, Jaroslava Vrchlického, v jehož pe-

obsáhlé tvorb vyvrcholuje eská poesie, zde psobilo více o vlast

a národ zasloužil\'ch muž, z nichž pede všemi teba jmenovati i-

ditele škol Ant. Jos. \'olfa. paedagoga a profesora Jana Kuštu. archaeo-

loga a palaeontologa.

Školství v Lounech a okresu vykazuje od r. 1896 vyšší realku.

zimní školu hospodáskou, hospodyiskou. mšanské chlapecké a díví

o 12 tídách, obecné o 20 t.. v okresu pak 2 školy pétit., 4 ty.,

6 troj., 23 dvou a 4 jednotidní. \' XM století prosluly Louny po celé

vlasti školami tak. že Daniel Adam z \'eleslavína svj slovník latinsko-

esk\- jim pipsal.

Vbec v dob humanismu platilo o Lounech známé rení, že

sedláci tu za pluhem etli ecké a ímské klasiky.

Pes Ohi vede ted železný most na míst krytého devného,
který tu až tém do konce pedešlého století stál. jakž bývalo i v Li-

tomicích až do let tyicátj^ch.

Za , Stelnicí" u tak zv. aní' jest dlouhý kamenný most pes
louky pro erárni silnici o 40 obloucích. Prvotn byl stavn r. 1605:
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r. 1814 byl odstrann a po té nynjším nahrazen, aby za povodní

s bi-ehu na beh nad lukami se mohlo pecházeti.

Xa východ odtud za drahou Pražsko-Duchcovskou, vedoucí tudv

1)0 vysokém náspu s mosty, jest samota Bže hrady (Lužehrad), p-
vabné vvletni místo s mnohými popelov\-mi vrstvami.

Blízké Dobromice mají starobylý til. kostel sv. Matouše,

r. \'.VA\ farní. Pod svrchní omítkou nalezeny tam vzácné malby stedo-

vké, ale tak poškozené,
^°' -^

^°'^- že obnoviti je asi nebude
již možno. Na severo-

v\Thod jsou Ne ichy
s mešní kapli sv. Anny.
Pole kolem pokryta jsou

z velké ásti tmavou prstí

se stípky nádob neoli-

tických.Západn odtud stá-

vala znaná ves Trh lá-

va, ve válce ticítileté za-

niklá. Opt západn odtud

za erární silnicí spatu-

jeme nejvtší ves okresu,

Lenešice, s 1.900 oby v.

Má cukrovar, továrnu na

kávové náhražky a jiné

ješt závody. Nynjší
farní kostel sv. Simona
a Judy s úpravou z r. 1800

má vž z XII stol. se za-

jímav\''m nápisem ješt

z dob, kdy patil ku klá-

šteru „Porta apostolorum".

Lenešice byly zachránny
ped gcrmanisací zásluhou

Postoloprtského dkana
Vakáe a zdejšího uitele Karla Jos. Nedaleko jsou samoty Bažantnice,

Poustka, Nov}' Dvr a Zájezd, odkud za pl hodiny pod mohutnouRanskou

Horou pijdeme do národn smíšené osady Ranné s farním kostelem

Všech svat\'ch, již r. 1384 pipomínan\'m. Náleží pod patronát král.

msta Loun. Vláda eská zašla zde jen ztrátou statk, které z eských
rukou dostaly se Nmcm. Nmecká píjmení vyskytují se tu po prvé

r. 1732, když vlivem nmeckých úedník msta Loun, tehdy siln po-

nmených, eská píjmení pekládána na nmecká. Louny vyvázly

z germanisace již v létech šedesátých pedešlého století. Ranné však

zíceniny hradu ZKROTINA.



- 384 -

V ni vzí dosud. Pda kolem, ar kamenitá, bohatne pedce neustále

vtráním vulkanického edie.
Pod soujmenným vrchem na východ jest dvr Oblík (Hoblík),

za starodávna množstvím skivan prosluK'. U bývalé kaple sv. Jii^í

na vrchu hluné pouti se konávaly.

U nedalekých Chrabec na jihu obce nalezeny adové hroby

se skrenSmi kostrami a pedmty rázu úntického. Severovýchodn
za Chlumem ležící Týnec Mnichovský teprve ped nemnohými
léty vyrván byl germanisaci. Blízké Ktno honosí se ve sbírkách

na Ohradách u Hluboké krásnými bronzy. Xa severu chránna obec

adou sedmi vrch ped vtry severními.

Farní ves Kozo v (Chodžov) pod soujmenným akátovým vrchem,

o nmž více povstí koluje, má kostel sv. Michala z r. 1839 zcela jedno-

duchý na míst bývalého gothického. Xa hlavním oltái obraz patrona

chrámu od Petra Brandla. Smrem k Poedlicm stojí socha .Ma-

donny Rožmitálské.

Poedlice nad Ohí mají zvlášt pvabné okolí samých

takoka jen luk a luh s etným stromovím. Zdejší gothický filiální

kostel sv. Havla b\'val v 14. stol. farním. V\''še na Ohi jsou Vršovice,
pvodní sídlo známého staroeského rodu. Zdejší zámek, v nynjší

podob z r. 1736. má dvoupatrovou vž a mešní kapli, pi níž je zvláštní

kaplan ustanoven.

Pod Poedlicemi jsou na levém behu Ohe ješt Orasice
s nov, již v tomto století postaveným fil. kostelem sv. Mikuláše,

r. 1356 farním, a ^'olenice. v jejichž katastru nalezeny adové hroby

ze zaátku kesanství a kostrové hroby laténské.

Xa pravém behu Ohe hned pod Louny jsou ernice s ko-

stelem sv. Vavince, jehož vysoká poloha a široká, románská vž,

krvtá cibulovitou bání, jsou zvláštní charakteristikou tohoto krásného

koutku našeho Poohí. V Oboe spatujeme farní kostel sv. Kateiny

z r. 1731. již 1363 pipomínaný.

Za hodinu po pravém behu eky dojdeme odtud na Ivy stru,

na jejímž nejvyšším míst, kde dnes panský ovín stojí, býval v dob
pedhusitské farní kostel se hbitovem. Vysoká strá, drobící se rok

od roku do Ohe, odkrývá stále nové a nové kostry. Xedaleko stávala

tvrz v djinách našich známého Prokopa Dvoreckého z Olbramovic.

líadonice dnes zdobí nov\''. lepý gothický farní chrám sv. Kíže,

již r. 1273 praemonstratem spravovaný. Za pl hodiny jsme na Pátku,

poslední obci Lounská na pravém behu Ohe. Jest tu zámek ze za-

átku 18. stol. s mešní kaplí nar. I^. Marie, v níž více umleckými
pedmty se potšíme. Xa ece jest mohutný renesanní ml\'-n z r. 1567

s pknými sgraffity, vkusnou rustikou a rozkošnými rozvilinami s ptáky,

zajíci, psy a jinými, i fantastickými zvíaty.
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kulturní vrstvv s neo-

Fot- Mir. Stíbrný.

Bývaly kaplan Radonicko-Páleckv. náš Boleslav Jablonský, o lélo

konin napsal

:

-Krásná dcero eské vlasii.

ráji rovná krajino.

blažen, komu páno slasti

k tob volat: otino !"

Pul hodiny na jihovýchod jsou niohutnc

litickými pedmty, hrobv
se skrenými kostrami rázu

úntického a hroby a pe-
etné nálezy laténské. z nichž

v pilehlých Stradonicích
i jinde jsou pkné sbírkv.

Nade vsí zdvihá se výšina

^valy", mohutn to prae-

historické mstišt.

Pod táhl\-m hebenem
Bytin, jejichž severní svah
kr\'je piivabný háj, nachá-

zíme starobyh'- mstys

SLAVÉTÍN, s památ-

ným kostelem sv. Jakuba.

Hlavní lod jeho jest ješt

z dob románsk\'ch. vedlejší

z první gotiky a presbyte

v krásn gotice polovice

14. století. Celé toto kn-
žišt jest vymalováno obrazy

z konce 14. stol. Nepochybn
v dobách husitsk5'ch byly

zabíleny a nahrazeny mal-

bami ve zpsobu jakéhosi

národního vyšívání. Po od-

krytí r. 1881 byly P. Maix-

nerem obnoveny, a jsou

vzácn\'m pedmtem studii

života stedovkého, nebof biblické píbh}' tu pedstaveny v krojích

konce 14. století. Skládací hlavní oltá s nápisem ,Vácslav Sokol

z Mor 1531 -, nesoucí na sob již oblouk lomený. 26 šlechtick\'-ch

znak a jiné ješt památnosti ukazují, ím Slavtín v minulosti býval.

Hluboce pohnuti jdeme odtud kolem pkné sochy sv. Jana Nep.

z r. 1761 a kaple Navšt. P. Marie z r. 1677. Cestou k \"eltžm

l'KY STAVBY KLÁŠTERNÍHO CHRA.MU
\' PANENSKÉM TÝNCI.
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z r. 1713- 14. \' rozsáhlém katastru zdejším asté udávají se nálezy
neolitické, bronzové a laténské.

Nedaleký Pšanský zámek s vížkou upomíná nás na lidumilnou

pani Magdalenu z Píchovic. která toto zboží \Ui2 odkázala na nadace
pro chudé šlechtiny a staré ženy z lidu. V blízkém \'li v nej-

novjší dob poslavena byla
Fot. K. oozier. vc vyliíbeném umleckém

vkusu moderním slohem
francouzským pekrásná
mešní kaple sv. \'áclava.

\' sousedních Chlum
a n e c h , ležících v ma-

lebné poloze na ú|)atí les-

nat\'Th vrch, vroubených
k severu typickými kupami
Stedohoi^í, jest til. kostel

sv. Klimenta. prastaiého p-
vodu, v nynjší podob 1774

Nvstavéný. Xa západ roz-

kládá se v novjší dob ut-
šen vzrstající mstys

CITOLIBY. Rozkvtu
jiho pispla nejvíce kon-

centrace švarcenberských

panství Toužetínského a

\'ršovického se zdejším pod
jedno i^iditelství. Farní chrám
^v. Jakuba, již r. 1.384 pi-

pomínaný, v nynjší podob
vystavn 1717. Z téhož roku

jest i zámek a pilehlá

okrasná zahrada s mnohými
sochami a alegoriemi, r. 1765 doplnn\''mi.

Pifaený a piškolený Brloh má kostel z druhé polovice 18. st.

r. 1.355 farní, pi nmž o prostedním svátku svatodušním koná se

hluná pouf. ku které dostavuji se úastníci z celého podlesí. Bylinska

aPoohí. Xa jihu a jihozápad b\'-valy pedblohorské vesnice Hrádek.
Ú jezdec a Xevezenice.

Lišfany s mešní kaplí pi dvoe Podroovského konventu v ná-

horní poloze. Sen kov taktéž s mešní kaplí a malá Kocanda leží pi
frekventované silnici Koovsko-Rakovnické. K v\'chodu spatujeme

Brode c, kde bývala tvrz se samostatným deskovým statkem, teprve

BOZENI.X.A STUDANK.A N.\ PERUCI.
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1664 s Citolibským panstvím spojeným, ^\vše na Džbánském potoce

jsou ddiny Binkov a Oulovice s bohatými chmelnicemi a ovoc

nými zahradami.

Západn Kocandy mezi vrchy Karhancem a Borem ukr\'vá se

rayslivna Selmice s hájovnou, r. 1 894 ze zrušeného kostela sv. On-

deje pestavnou. Jest to zbytek ddiny, ve válce ticítileté tém
vylidnné, v sedmileté pak na dobro zaniklé. Nade vsi stávala tvrz,

která ješt r. 1667 o poschodí zvýšena byla. Nejbližší sousedství.

Zbrašín a Hoany. do nedávná tonuly v nmectví. Škola nmecká
zanikla tu teprve rokem 1906. Z objetí Clermanie vyrvány i nedaleké

Fot. K. Gozler.

Z.A.MKK N.\ PERUCI.

severozápadní obce Ze m c h y a T o u c h o \-
i c e. A" H i v i c i c h b^da

tvrz, pvodišt Hí. ješt r. 1587 obývaná. Kostel sv. Jakuba z r. 1724

pipomíná se jako farní již r. 1363, jímž je opt od 1845. V pifaeném
Markvarci dle tvrzení zkušen\''ch není vrabc, což pi''"ti lze tomu,

že v okolních lesích mnoho dravc se zdržuje. U Ne tluk (Pntluk),

kdež je til. kostel sv. Matouše z r. 1765. r. 1363 farní, jeví se dosud

základy bývalé tvrze. Soujmenný rod uvádí se již r. 1172.

Na severovýchod pod náhlým svahem mohutného Boru s jedné,

a pod táhlou patou Pravdy se strany druhé pi potoce Hivickém roz-

kládá se útulná ddina Ivontopy. Na Pravd založen byl r. 1380

Albrechtem z Kolovrat soujmenn\^ hrad, jenž nejvtšího lesku dokal
se za Jana Mašovského z Kolovrat, který jakožto krajsk\'' hejtman

Žatecký tu ml stálé sídlo. Po té užíváno ho již jen jako zámku lo-
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veckélio. \' zemském deskovém vkladu z 25. ervna 1593 pipomíná

se již jako zámek pustý.

Na jiiiozápadni protjší v\-šiné. oddlené odtud hlul)okvm táhlým

údolím, spatujeme rozsáhlé praehistorické hradišt. odkud kolem my-

slivny Roviny dojdeme ke kostelíku sv. Vojtcha, kde dle povsti

tento svtec tvrdošíjn\-m Luanm evangelium hlásával. Pekvapeni

jsme tu rozkošn\'-m pohledem do Rakovnicka.

Za hodinu smrem vxxhodním dojdeme do Do mou sic, kdež od

r. 1802 jest ústední lesní správa pro dolejší panství Svarcenberská.

Ped tím patily s Citoliby a Lenešicemi Jakubu svob. pánu Wim-
merovi, známému lidumilu a povstnému siláku. \'

1. 1599— 1754 byly

statkem metropolitní kapitoly Svatovítské. Nad pidleným místem

Filipovem. založeným 1785 u zaniklé vsi Kr chleb (Rychleb). v\'ši

se farní kostel sv. Martina z r. 1754.

Hodinu na severovýchod jsou ve zvlášt pvabné poloze, se

všech stran lesnými a chmelnými stránmi vnené, pívtivé Solo-

piskv, pro mírnjší povtrnost pochlebn zvané Meranem Lounského

Podlesí.

Stedištm tohoto Podlesí jest ROOV, mstys polohy vysoké.

Lounské Podlesí vyznauje se vbec zvláštní rázovitostí jak geo-

grafickou, tak i lidovou. ervená permská údolí i opukové strán

nad nimi osazeny jsou pevážnou vtšinou chmelnicemi, mezi nimiž

stromoví ovocného v hojnosti. Vyšší pak svahy a plán z velké ásti

pokrvtv jsou lesy, mezi nimiž táhnou se rozsáhlé tabule polí. Ze staro-

dávnech obyej zachovalo se tu již zcela malouko. Také lidové

písn — zavedením pr\- hospodáských stroj — vymizely až na

skrovné zbytky. Však nco tu zachováno pece, jak bývalo ped
dávnem: láska lidu k domovin. Rolník zdejší nevypravuje rád dtí

svvch do kraje, nýbrž nejradji je opt osazuje v Podlesí na chmelní

pd. Podlešák libuje si v kraji svém a velebí jej jak pro zdravé lesy.

tak i pro onu plodinu, bez které by nemohl býti — chmel. A od chme-

laení neodstraší ho ani protivy v cenách jeho — a bývají v nkterých

letech velmi znané: 60—1-00 K za cent. Jest to pravá bursovní plodina.

Na Roov byl r. 1878 vystavn farní kostel P. Marie v slohu

gothickém. již r. 1358 pipomínaný. V Podroov (Dol. Roov) jest

znamenitý chrám Nanebevzetí P. Marie, vystavný 1746—50 Kiliánem

Ignácem Dienzenhoferem pi kláštee Augustinián, jehož konventni

budova nynjší pochází z 1. 1750—65. Ivlášter založen byl panem
Albrechtem z Kolovrat, již výše eeným, proslaveným hrdinstvím pi

obran Karla IV za povstání v Pise, a jeho manželkou. Annou ze Že-

berka r. 1373. Válkami husitskými zpustl a byl r. 1520 Vácslavem

Bezdružickým z Kolovrat znova zízen. Roku 1631 spustošen Sasy.

Upraven opt 1641 Jindichem a Oldichem z Kolovrat. Zvláštní podiv
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tu budi smla kopule nad hlavnim oltáem. Kostel jest bohaté vy-

malován Lounským malíem Ant. Smichaeem 1760. Hlavní oltá má
vzácnou opukovou sochu P. Marie ze 14. st.. z kteréžto doby jsou tu

ješté sochy sv. Kateiny a sv. Barbory. Celková v\''zdoba chrámu,

jemuž ped nkolika léty hrozilo veliké nebezpeí ped sesouvající se

strání, jest stkvla.

V konventní budov vidíme krásn vykládan\- nábytek a pkné
obrazy. V knihovn jest nejznamenitjším dílem graduale s pvodními
listy ze 14. stol. s jem-

nými inicialkami a roz- ''''' ^- °°^'"

vilinami.

Na jihozápad v ro-

mantické poloze pod

horou Džbánem jest ves

Teboc a na jihový-

chod na zaátku Vi-

naického údolí Fo-

ch vá 1 ov s íil. koste-

líkem sv. Prokopa, kamž
obcí patí i S milo-

vice Nové a .Staré

s pedvkou zaniklou

tvrzí. Pod nimi spatu-

jeme K o z o j e d y. v je-

jichž katastru výší se

vkopamátn}' Devíc,
po Libušin od 10. do

13. stol. župni hrad. pro-

slulý 1004 vstupem kní-

žete Oldicha. Slavné

tu bylo také opatství sv. Prokopa, ješt 1405 pipomínané. Hrad za-

cházel penesením župních úad odtud do Slaného. Žel. že i starý

kostel sv. Vácslava, poslední to zbytek slávomoci jeho, byl 1694 zboen
a na jeho míst vystavn nevzhledn\'' kostelík nynjší, jemuž r. 1890

ješt celá lod byla ubourána. Na valích a stráních perozsáhlého tohoto

hradišt vykopává se mnoho kostí lidsk\'ch a koských, železné hroty

a zbran, jakož i jiné starožitnosti, svdící, že tu kruté a urputné

boje svádn}' b\'valy. Naproti jižnímu cípu, kde dosud v „Železné

brán" se íká, nacházíme zbytky hradu Rychvaldu, manského to

druhdy zboží kláštera TN-neckého.

Pknou polohou v širokém údolí xynikají Vinaíce s farním

kostelem sv. Jiljí, již r. 1356 pipomínaným. Ve vži jeho visí velik\''

zvon velebného zvuku s nápisem; „Rzehorz Hauda Rychtarz z Kozo-

SCHODLSTE ZAMKL' NA PERUCI.
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ged wiaslním nákladem swvm tento y.won zgednal a zaplatil léta

Pánie 1576." Povsí vypravuje, že tak uinil z pokladu, který na De-
vící našel. Na v\''chodní strarl ddiny spati^uje se na vrchu valíšt

starého hradu \'inaického.

Smrem severním kyne nám \stiic typická vž Divická. sta-

vná proslulým rytíem Lvem I. z Divic dle vzoru vže Karlštejnské.

Jest s ástí okolních stavení, jimž dosud se íká .na paláci", jediným

zbytkem b\-val mohutn tvrze. Ped ])lstoletim bylo v ní zabíleno

36 znak rodových.

Xa severov5'chod nad bujným lesem s výšiny shlíží Xová Ves.

založená 1347 Lvem z Divic i)od jménem .Vtín'". náležející farou

do Smo lnice, kde jest s návrší daleko viditeln\- kostel sv. Bartolo-

mje, již 1386 jmenovaný, v jehož gotickém svorníku nad hlavním

oltáem a v krizové klenb jižního portálového pístnku spatujeme

v opuce vvtesaný kotvový znak široce rozvtvených staroeských

Hí. Xa jihu vidíme velikou obec Hiškov s mešní kaplí nejsv.

Trojice. Mezi nim a Xovou Vsí stávala v dobách pedblohorských

ves Bezí, již pipomínají dosud tu zachovalé sklepy a jméno této

místní polohy. Xa jihu dívá se s vysoké strán do malebného \"ina-

ického údolí malá Hvíždalka (Arnoštov), od níž. minuvše hájovnu,

a myslivnu s villou Herberšlejnskou. smrem východním ladnými

lesními partiemi dojdeme na zíceniny hradu Ze rotí na. pvodišt to

soujmenného eského rodu panského, znaku erné orlice s fialami,

proslulého v djmách našich bohatými pány Plichty. Habarty a Jaro-

slavy. Poslední zemel za Jiího z Podbrad. V sporé nynjší zíce-

niny poal klesati hrad po vydrancování Švédském 1639. Zkázu jeho

urychlili také obyvatelé podhradní, kteí odváželi odtud stavivo.

Zdá se nám. jako by vysoký pilí Žerotína namáhal se spatiti

chovance svého, klášter v

TÝNCI PANeNSKÉM, založený Klariskám blah. Anežky Pemy-
slovny pány zdejšími. Xedoslavn\' chrám kláštera toho. r. 1783 zruše-

ného, dle výroku eské akademie .umleckou hodnotou adí se k nej-

dokonalejším památkám království eského jak velikolepou monumen-
tálností celku, tak vystíbeností a vkusem umlecké výzdoby a mistrným

technickým provedením." Stavbu perušily války husitské a smrt

posledního pán z Žerotína. jejichž kosti z rozmetané hrobky v letech

50tých pedešlého století zakopány byly pod nov\''m zámkem v míst,

kde stojí vysoký smrk pod balkonem na stran východní. Xa hbitov
Týneckém jest empirová hrobka Tuscaniuv z r. I8(tt» a náhrobek

cestovatele jihoamerického Benedikta Roezla.

Xa aerární silnici smrem k Slanému v soujmenném údolí pod

velikánskou lípu tulí se kostelík sv. Blažeje, známý z povídky B. Tc-
bízkého .Mlyná Pacovák". Yelc prameni znamenitá železitá voda.
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Fot. .Mir. Stibrnv

r nedalekých Uheroc, stetlovc"ké to vsi vinaské, r. 1893 od-

krylo Inio rožsúhlé pohebišt z dob krále Vratislava I. Xa severo-

v\''chod za návrším Kokovickým široce rozkládají se Telce-Skály
s filiálním kostelem sv. Anny. 1779—80 vystavným. i:i58 farním,

a zaniklou tvrzí.

A již severn na poehod k

PERUCI, ojiedené idylickou po\('slí o divukrásné Božen Kesi-
nov. jfjiž studánka pod úhledným a prostorným zámkem, kolem nhož

rozsáhlý sad s fíkovým sklenníkem se

rozkládá, až dosud nejvtší ást mstyse
vodou zásobuje. Pi zdejším farním chrámu
sv. Petra a Pavla z r. 1724. již v Xl\' stol.

pi|)omínanm. po 52 roky psobil bu-

ditel národa eského. P. Frant. Daneš,

zemelý a pohbený tu r. 1892. Na se-

verovýchod jest dvr Chrastin s n-
kolika lesními samotami a na východ
ernoch o v s fil. kostelem sv. \'áclava

z r. 1779. 1384 farním, jemuž za sakristii

slouží pvodní gotick\- presbyte ze

XIII století.

, \' lesích Peruckých nacházíme mnoho

I ^K—^* znamenitých partií pírodních, z nichž

zvlášt teba jmenovati Krásnou Vyhlídku.

.Mácovy Doly, Oldichv a Boženin dub.

u .Makaly, neumlé to podoby, ve skále

vydlabané, a na Dlouhé Louce, odkud
hlubokým údolím kolem osady Dýbe,
jejíž jméno jest staroesk\''m názvem
rokle (deb), dojdeme do Divic íst.

Hivic), kamž také patí v právo se b-
lající dvorec Miloka. Ped námi zelená

se bá ve \'rbn nad lesy. zízená I9()4 nad vži Mariánského ko-

stela, již 1321 farního. Zdejší fara s Podroovskou v dobách ped-

blohorských . jedin zstala katolickou v území nynjšího okresu.

Presbvte kostela je ze XIII století. Obraz .Madonny z X\'I století.

Za 12 minut po válcované silnici smrem západním dojdeme do

Donina. pvodišt soujmennho rodu, znaku írky. Xade vsí u samoty

Vtrníku stoji Boží muka na míst dávné Toužetínské šibenice. Roz-

hled odtud pekvapuje nesmírným rozsahem obzoru. Celé Doupovské

a Litomické Stedohoi s Krušnými Horami a až Ještdem na vý-

chod v pozadí zjevuje se ti jako nevídaný kouzelný zjev. myslil bys,

BOŽÍ MUKA N".\D DOXIXEM.
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Že jen v pohádce možri}'. Za tebou opt vlní se stedoeské plán.

v jejichž stedu valí se sloupy koue ze závod Kladensk\''ch a Libu-

šinsk\'ch. Jsme tu na rozlehlé pláni vysoiny Džbánsko-Perucké, na

jejímž severním kraji jako pilepeny jsou vísky Bedichovice, rozlo-

žené dle všeho v druhé polovici XIV stol. Bedichem z Vinaic,

a Sulec, vystavný 1797 knížetem ze Švarcenberka, tehdy markrabím
Sulzsk\^m (severovS^chodní cíp Badenska), odkudž jméno ddinky.
Pod ní u kižovatky silniní vedle staré lípy jesl jiomnick šarvátky

z 19. dubna 1759 v poloze Roháov, kde 2;!.. 24. máje 1420 také tábo-

ili Husité pod vdci
Závišem Bradatým, Pe- f°' ^'"- stíbrný.

trém Obrovcem a M. P.

Špikou.

\' bujném stro-

moví, z nhož vysoké

topoly zvlášf charakle-

risují celou krajinu,

ladn jeví se na \\-

chod To u že ti n v cel-

kové pkné poloze vý-

stavným ml\'nem a n-
kolika v\''znan\''mi sta-

veními. Náhorní údolí

kolem má hluboké

vrstvy kypré ornice.

Zdejší r. 1698 na míst
staré tvrze a v jejím rozmru a tvaru na pilotách vystavnv' zámek,

k nmuž vede most pes dosti ješt zachovaný pikop tvrze, jest od

r. 1692 zbožím Švarcenberk vtve Teboské. Panství bylo 1622 kon-

fiskováno Bedichu Hruškoví z Bezna, jehož rytíský rod v dob
pedblohorské na nynjším Lounsku byl velice rozvtven. Škola

Toužetínská jest 1877—78 vystavna dle plánu, vyznamenaného na

svtové v5'Stav ve Vídni 1873.

Pof Lounském koníme vycházkou na táhlý heben Bytinský

(335 m) nad luzným údolím Ohe. Na dolejším mírném svahu spatu-

jeme slušný barokový kamenný kíž zízen\' tu 1812 ToužetínskvTn

purkrabím ejkou na rozhraní tí tehdejších kraj : Litomického, Za-

teckého a Rakovnicko-Slanského.

VCHOD DO TOU/tllNSKl-.HU ZÁMKU.

f-r. Brod.
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XXVI. OKRES LIBOCHOVICKÝ.

Okres Lilxx-hovicky ruzproslirá se na (k)lni Ohi \)v'\ iii)alí Slr(k)hor

a na východním svahu vysoiny Džbánsko-Perucké \c 2(»7 km', maje

17.012 obyvatel eských.

Xa severozápad charakteristickým Ixxk-m území tohoto jest mo-

hutný a malebný Hazmburk, jehož zaernalé. omšené vže s vží ko-

stelíka sv. Jií na Ripu stoji v pravideln pímce.

Protilehlou charakteristikou na jihovýchode jest opt starožitný,

a význan na nejxýchodnjšim výbžku vysoiny Džbánsko-Perucké

položený kostel Charvátecký.

Celkem rozleniti lze Libochovicko ve ti krajiny: údolí Ohe,
Hazmbursko a povlovný východní svah vysoiny Džbánsko-Perucké.

kter\'- má rzná jména v jednotlivých polohách: .\' houslích" u Pod-

bradce, Louky u edhošt, Holinka u Loucké. \'inice u Radešína,

Markovský u Mšena, Hrušky u A'rbice a BíK- Vrch u Charvátec.

Sklon této pdy k východu jest znáti zvlášt mezi Radešínem a Ra-

došínkem (onen 265 m nad m.. tento 234 m ve vzdálenosti 3 km). Xej-

\ýše položenými obcemi v tchto místech jsou Hrky (."^lO/n) a Eva
(295 m).

Nejvyšším bodem Libochoxicka \ubfc jest Hazmburk (417 m).

Jemu na sever jako otllukou Sedlecký Pianik (277) a na jihozápad

nkolik menších vršk.

Xa Libochovicku celkem pevládá útvar kndov\'\ Jen Hazmburk
(zde pkné ediové vyveliny) a okolí náleží dob tretihorní, údoli

Oharské pak útvaru naplavenin starších i novjších. Pda celkem

velmi úrodná. Z polních plodin pevládá tu epa, pšenice a jemen.
Les jest skrovn. Xa pra\ém behu Ohe Šebín. Budysk\'- háj a lesík

Pistský a bažantnice u Chotšova.

Pod Hazmburkem až do dnes udrželo se vinaství a vino Hazm-
burské vyniká chvalnou povstí.

Tepnou celého okresu jest Ohe. Pitékajíc do nho nad Košti-

cemi ve v\-ši 166 m. opouští jej [lod Brozany o 14 /n níže. Pímka
mezi tmito dvma body vydá 17 km. Celý tok eky okresem dle ve-

škerých etných zátoí iní 24 km. Mezi Libochovicemi a Budyni sví-

rají ramena její rozsáhlý ostrov. Menši utvoen mezi Hostimicemi

a Brozany. zvan\- Kiementský. Xejnižším místem- okresu je hladina

Ohe pod Brozany (I52m).

Xejvtším potokem okresu jest Klapsk\'\ pramenící se v Stedo-

hoí pod horou Ostrým v nadmoské výši pes 5(H) m a tekoucí od

IJevc na Skalický mlvn. Staré, Granátku, Tebivlice. Solanv, Lkán
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a Klapé, vlévající se pnd Radovsicemi do Ohe a pijímající cestou

nkolik potíik.
Podnebí na Libochovicku jest mírné. Krajina zdejší nepocifuje

nejvtšího osti severních vtr, jsouc chránna proti nim vncem
Stedohor. \"odní srážky vykazují 485 mm prmrem ron. Nejvíce

vody spadne tu v ervenci (v Budyni 1903 až 120), nejmén v únoru.

Z pvodní svéráznosli lidové zachováno tu nejvíce na severo-

západ okresu, což bylo také i^íinou. že vlny germanisace do tohoto

území vniknouti ani nemohiv.

Do nedá\'na byl okres velmi odlehlým. Dnes jej spojují dv lo-

kálky na sever s drahou Pražsko-Dráždanskou. na západ s drahou

Pražsko-Duchcovskou.

Djiny krajiny této jsou co nejúžeji spojeny s minulostí Klap-

ského veliíšána. mohutného Hazmburku. Libochovicko bez Hazmburku

a jeho tmavých vži pedstaviti si vbec nemžeme; pohled na jest

korunou krás. jimiž na více místech honositi se mže útulná kra-

jinka tato.

Libochovicko jest okresem naskrze rolnickým, proto se tu \-íce

svéráznosti národní zachovalo než na mnohých jinýcli místech, o emž
jsme již napovdli.

Hlavni msto
LIBOCHOVICE (s 2.171 oby v.) jest pirozeným a skuteným

stedem okresu, jsouc již od XVI století sídlem panství Hazmburského,

potáhlo po tragickém skonu slávy a moci Hazmburku na sebe i úkol

a význam do té doby mohutnjší Budyn tak. až samo stalo se pánem

a velitelem jejím.

Xad stechy msta význan vypínají se dv ovžené budovy:

zámek a dkanský chrám Všech Svatých, vystavný od Jana III

Zajíce z Hazmburka. r. 1700 v nynjší podob zízený. Xa míst nynj-

šího zámku stávala až do válek husitských tvrz. Vž a kaple jsou

z r. 1560, zbytek to starého zámku, ostatní ásti z konce X\'II vku.

Podél Ohe táhnou se rozsáhlé anglické sady s velikými duby.

Pro národ náš nejpamátnjším jest rohový pokoj pízemní, kde

17. prosince 1787 narodil se svtový uenec Jan Ev. Purkyn, jehož

pomník stojí na námstí práv proti oknu pokoje tohoto. Jest to poprsí

Purkyovo na mohutném podstavci, v nmž vyryta jsou hesla oslaven-

cova: Vren bud vlasti, víe a píteli", „Volá-li vlast, ve vlast se vrat,

i a rad" atd. Postaven byl z Hoického pískovce od Strachovského.

Msteko Libochovice 1560 na prosbu tehdejšího pána zdejšího,

Jana z Lobkovic, král Ferdinand I. na msto povýšil. Vyhoelo za

války ticítileté, 1661,, 1677 a 8. ervna 1800.
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Zajímavou jest lidová salyra z minulých již let o Libochovicích,

že tu ;íámek bez základ, pivoxar bez stechy a pes eku zdvihací

most. Vaívalo ]ir\- se totiž |)ivo \' jiizemí pod zámkem. Starý, de-
vn\'' most, stávavši na míst nynjšího železného, musil býti pi oe-
kávání povodn rozebrán.

Na západ msta spatujeme výstavnou budovu obecných a me-

siánských škol. Xa Libochovicku jsou celkem 2 mštanské školy (zde

chlap, a (livi). obecn :> ptit.. 2 tyt.. .'5 trojt.. 7 dvout. a 5 jedno-

tídních.

Djiny Libochovic tsn spojeny jsou o Hazmburkem. kam
odtud smrem severozá])adním kolem hbitova s kostelem sv. \'a-

vince. r. 1601 vystavným, za hodinu dojdeme.

Wch Hazmburský má nadmosk výšky 41;-! m. \'vstupuje

z žírné Oharské nížiny a odmuje se turistovi za vystoupení na

temeno své rozkošnou vyhlídkou. Na západ i východ zí tu pože-

hnan lány údolí Ohe s msty a ddinami, na severu malebný vnec
Stedohorskx'. z(loben\'' celou adou zajímavých zícenin, na jihu a jiho-

západ východní výbžky vysoiny Džbánsko-Peruck se zeleným

Sebínem a pedhoím Bytinou.

Xefelinový edi zdejší s krásnými kolm5'mi sloupovými útvary

jest jediným tohoto druhu zjevem v Cechách.

Zvtralé piléhající tetihorní vrstvy mají podklad nejistý, |)roto

již dvakráte \- pedešl\''ch létech (1882 a 1898; utrplo novovké zdejší

podhradí, obec Klapí, neoeká\an\''m sesouváním pdy, škody velmi

znané.
Zíceniny Hazmburku obetkala lidová fantasie povstmi nádechu

melancholického, a to tak romanticky rznými, že by lovk za noní
návštvy hradu oekával tu zjevy hradních pán. hospodárných ma-

tron. zamlklých sleen, ohaích sluh a bujn, rozpustilé hradské eledi.

Vácslav Beneš Tebízský napsal onm: .Naše Poohí chová do

dneška celé kytice nejrozmanitjších zkazek. Vždyf sám ten erný,
zvtralý Hanžburek (lidov}' název krajinný) vypadá v tom kraji zdejším

jako zkamenlá pohádka z dávno zapadK^ch let."

Nejstarší povsí o nynjším Hazmburku jest v kronice Hájkov
a dle ní v knize ,Prodromus gloriae pragenae" od Hammerschmieda

:

,Roku 747 jistý urozenx^ Košál (jinde Koš(ál), manžel Bly, dcery

Bivoje a Kazy, sestry Libušiny, hrad Košfálov vystavl. R. 754 dva

brati urození, Kalboj a Veleslav, z rodiny Košfálovské pocházející,

hrad Hasenburg, díve Klopey eený, vystavli."

Dle v\'kladu Jun^mannova znaí .Klepy" nachýlené skály; _skle-

pení" a .klenutí" s tím se dobe srovnati dá.

První listinmi zpráva o Klepích, vesnici pod horou ležící, vy-

skytuje se v závti zakladatele kláštera Tepelského, Hroznatý, kterážto'
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listina uveejnna r. 1854 na str. 26. v .Pamálkách arch." Tu Hroznatá

jakožto první historický pán Klep. ves tuto odkazuje milému svému

klášteru.

Xa poátku stol. XI \' vyskytuje se tu pánem Hynek ze Zleb

a Lichtenburka a po té král Jan Lucembursk\% od r. 1336 pak

Zbynk Zajíc z Valdeka. To vše dovídáme se z listiny Karla IV^ ze

dne 10. bezna 135U. v níž obsaženo potvrzení kupní výsady, kterou

ZÍCENINY HRADU HAZMBURKU
(dle staré rytiny).

nkdy otec jeho. král Jan esk}', Zbykovi Zajícovi z \'aldeka na

prodané jemu zboží, totiž hrad Klepy a vesnici Klepy, pod tímto

hradem ležící, pak tvrz a msteko Libochovice, dále vesnice Rado-

vsice, Lhotu a Poplzy 26. prosince 1336 udlil.

Odborníci naši shodují se v tom, že hrad zdejší vystavn byl po

ímském zpíisobu na sklonku prvé polovice století XIII, a to asi sou-

asn s Osekem a Rožmberkem. Dle nápadné vzájemné podoby

tchto ti hradil domnívají se, že vyvedeny jsou jediným stavitelem.

Rod Zajícv, (ze vsi Zajeova, hodinu na západ od hradu Val-

deku v horách Brdskvch) usídliv se trvale na Klepich. nazval toto
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novr sidlo své dle tehdejší rytíské mody Hasenburg. od kteréžto

doby íká se již jen vsi, pod hradem ležící, Klepy nebo Klapí.

Zbynk Zajíc I., z \'aldeku a na Budyni. který i)r\ni psal se

.2 Hazmburka". rozdlil ješt za živobytí svého zdejší zboží na dva
díly, Hazmburský a iíudyský. Hazmburk dal synu svému \'ilémovi.

Budyni pak vnukovi. Mikuláši, jehož podobiznu spatujeme mezi votiv-

ními obrazy proslulých freskových maleb Slavtínsk\'ch ze XIX stol.

Ku hradu Hazmburku pizdno bylo také msteko Podhradí,

jehožto stopy ješt dnes pod hradem na stran jižní spatujeme. M-
steko to bylo však již na konci XVI stol. pusto.

Úkol jeho pevzaly Libochovice. 9. záí 1474 veškero zboží Hazm-
burské opt právem ddin\'m spojeno dohromady Janem Zajícem II.

z Hazmburka a Kosti.

Za pedcházejících válek husitsk\'ch r. I4.'il byl hrad Hazmburk
Tábory a Sirotky z ásti dobyt a zkažen. Byl opt obnoven, ale dí-

vjšího lesku se mu již nedostalo. Proto již r. 1451 Zbyka Zajíce III.

pobyt na hrad netšil. AVstavl si z bývalé tvrze v Libochovicích

zámek a pebýval jednak tu. jednak v Praze v dom _u Pelikána",

který r. 1454 koupil, na Hazmbursk}' pezval a skvostn zaídil. Tvž
dCím nejdéle zstal v majetku Hazmburku.

R. 1514 nastoupil tu vládu Jan I\'., manžel Markéty, dcery Karla,

knížete Miinsterberského, pravnuky tedy krále Jií z Podbrad. Jan I\'.

b}'dlel již stále na Budyni. Tu r. 1551 vybuchl ve velké vži prach,

neopatrnosti hlásného, který tam svíku zapomnl, pi emž 1 1 osob

usmrceno a zámek roztržen. Nejmladší S3'n jeho, Kryštof, prodal pak
Hazmburk s Libochovicemi. Radovesicemi, Klapím, Lkáni. Sedlcem,

Vojnicemi, Ktném. Dubany a Poplzy r. 1558 panu Janu nejst. z Lob-

kovic_ na Zbiroze a Toniku a tak pestal býti Hazmburk majetkem
rodu. jméno jeho nesoucího.

Tetí syn Jana lA'.. Jií, doslal pustS' Sebin s Horkami. Levousy.

Kesinem. Kostelcem a Lhotou. Druhorozen\'', Mikuláš III.. Budyni.

Syn tohoto, Jan Zbynk, byl posledním pánem z rodu Hazmburku.
proslulý velice uenosti, štdrosti a stykem s nejpednjšími osob-

nostmi své doby. Štdrost jeho a alchymie, jíž byl náruživ oddán,

pipravily ho tém o veškero jmní, takže na konec nucen odebrati

se do Prahy a žili tu toliko z pijmu svého úadu, presidentstvi nad

appelacími.

Stav hradu Hazmburku byl ješt r. 1569 dosti dobrý, ale za

37 rok po té r. 1606 pipomínán již jako zámek pust\-.

Sebin ukrývající se na jihozápad odtud na pravém behu eky
Ohe v soujmennm lese, pipomíná se po prvé pustým o 34 léta díve
než Hazmburk. Jak\' rozdíl v obou zíceninách ! Ze Sebína jest již
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jen vališt — kdežto znccniny Hazmburské vévodí jako pamálnik

as dávno uplynulxxh, veliké ásti naši vlasti na severu

!

V panství nad zíceninami Hazmburskými po r. 1607 vystídala

se komora královská (po konfiskaci zboží známého Jií Popela z Lob-

kovic), Zikmund Bathory, pretendenl Sedmihradský' s rod. 1613—1676,

Šternberkové, po té až do r. 1858 Dietrichsteinové. od kteréžto doby

pati Hazmburk hrabéci rodin Herbersteinské.

Pi Ohi proti toku nad Libochovicemi jsou D u b a n y se slaro-

byl\''m kostelem sv. Petra a Pavla, v nmž se nachází skládací oltá

s velmi pkn\'mi soškami obou eských Jagellonc. Na zátoí výše

jest osada Keší n, pipomínající nám ve jmén otce Boženy Oldi-

chovy z nedaleké Peruce na Lounsku. U eky stojí památný' chrám

sv. Vácslava, pi nmž faráoval nestor eské archaeologie, Krolmus.

R. 1741 nalezena byla za trámem kostelního stropu listina Jana ze

Šebína z r. 1362, kterou svým kmetm v Kesín 20 lán polí pod

úrok vysadil.

Za Ohí spatují se naproti Lixousy a nad Sebínem, již \zpo-

mcnutým, Hrky. Nkteí nazývají Sebín také Libušiným hradem.

Ješt výše po toku eky jsou Zelejevice a Ko štice se starou

tvrzi, pestavnou v hospod, stavení a v obydlí lokalisty pi zdejším

kostele sv. Antonína Pad. z r. 1752. Východn odtud vidti nad Kc-
sínem \rchy Kohatec a Jcctin.

Na severu jsou vísky \' e i k é a M a 1
\' o j n i c e a L o u k o a n y

(Loukohoany). a dále Solany s kostelem sv. Martina (v XIV stol.

farním) a zaniklou tvrzi Solanských ze Sulevic.

Kolem Hazmburku krom již jmenovaných Klep (s far. chr. s\-.

Jana Ivtitele) rozloženy jsou ješt vsi Lkán. Sedlec a Slatina
(s chrámem sv. Jana Nep. ).

Minuvše v levo erni v o, dojdeme do Chotšova, kde je

lok. chrám Nabeb. P. M. pv. ze XIV stol. Na severovýchod odtud

leži Rochov a pi Ohi
BROZANY s farním kostelem sv. Gotharda dvoux/nim. z ásti

gotickým, z ásti renesanním. Ktitelnice zdejší má tvar Božího

Hrobu v Jerusalem, na pamf pouti Jií Brozanskéh do Svaté Zem.
Král Vladislav II. r. 1482 zapsal tvrz zdejší se vsí, podacím ko-

stelním a dvorem poplužním s nedalekými Hostimicemi a Ro-

chovem Litvínovi z Klinštejna, r. 1487 Vojtchu Tvochovi z Nedvíd-

kova a 1509 Jindichu z V^esovic, jenž odtud pijal další praedikat

,Brozanský". Vácslav Brozanský z Vesovic prodal r. 1601 Brozany

Janu Zbykovi Zajíci z Hazmburku na Budyni. Z tch dob dosud spa-

tujeme na severní stran m.styse Brozan na kulatém návrší zbytek

druhdy velkolepého zámku, jejž Švédové za vpádu ve válce ticítileté

spálili. Po úmrtí manželky pána Budyského, Polyxeny z Minkvic,
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velice zadlužený statek tento prodán pani Polyxen z Lobkovic a spojen
s panstvím Roudnickým.

Krom jmenovaných již Hostimic jsou v Libochovicku na levém
bíchu Ohe ješt obce Rado vsíce (R ad o v e sn i c e). Žabo-
vesky a Bežany. Pod Hostimicemi stávalo v stedovku m-
steko Múry na ostrov Oharském r. 1346 povodní smetené. Zbyl
z nho farní kostel sv. Klimenta, cis. Josefem II zrušený. Na pravém
behu eky jsou v okresu posledním místem na Ohi Písty s kaplí

sv. Anežky P.. odkud za ti tvrti hodiny smrem jihozápadním do-

jdeme do staroslavné

BUDYNÉ, v dávných dobách hradu a zboží korunního, jež si král

Vladislav I., když r. 1173 vládu svému synu Bedichovi odevzdal, po-

nechal na výžixu. Král Pemysl ()takar II. sídlil tu dvakráte, což do-

svduje datum nkolika listin, zde vydan\'ch. \'ácslav II. Budyni po-

výšil na msto a zastavil. Král Jan. usadiv se 1310 na Budyni. spojil

se tu s lidem biskupa Pražského, Jana z Dražíc. Panská strana Jin-

dicha z Lipé. na Txov uvznného, dobyla r. 1315 Budyn. \'šak

král Jan za pomocí mšan Pražských ku konci února 1316 msta
i hradu nazpátek dobyl. Za pt let zastavil vše to Albertu z Liniku
a Jindichu z Valdenburka. až r. 1336 smnil Budyni se Zbykem Za-

jícem z \'aldeka za hrad Žebrák. Panství Budyské koupil 1613 za

150.0(X) kop mís. Adam ze Šternberka. Vojtch hr. ze Šternberka po
r. 1672 spojil je s panstvím Libochovickým, a obojí prodal 31. ervence
1676 hr. Gundakarovi z Dietrichsteina za 480.000 zl. rýn. Památky
slavné minulosti msta, petrvavše podivuhodným zpsobem lilici

ticítiletou. znieny byly válkou sedmiletou. Záznam o tom jest v pa-

mtní knize fary Charvátecké. Pisatel sám jen útkem se zachránil

ped surovostí Pruského lidu, kter\'' podncován majorem Safgoem
proti mšfanm a dkanu Leopoldu Janu Lausekrovi. 18.—20. dubna
r. 1757 spálil hrad a msto i s mostem. Poslední zbytky bran a hradeb

starobylé Budyn zmizely teprve v minulém století.

Dkanský chrám sv. Vácslava má ješt nkteré památky z doby
Hazmburské. Xa radnici ukazují vycpaného krokodila, opedeného ro-

mantickou povstí lidu našeho Poohí.

Vzhru po potoce dojdeme ku hbitovnímu kostelu P. Marie

Snžné, kter\'' má zvon z r. 1550, a po té do Vrbky, odkud jsme za

pl hodiny smrem jižním v Martin vsi. kde r. 1863 zrušen cukro-

var, vystavn}' ze starého zámku, bxvalé tvrze. Na severovýchod
jest osada Pohorice, na jihu pak nám kyne na pozdrav s v\'šiny

památn' farní chrám Charvát eck\'. vzácná památka stedovká.
Zbudován byv pvodn v prvotním slohu románském, byl ve XIV. st,

slohem gotick\'-m pestavn. Žel. že staré nápisy ze XIII. století ve

vku pedešlém tu byly znieny.
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Za tvrt hodiny západnr s \išku dojdeme do lázni Mšen skvli,
jejichž železito-solno-Ldilinat\' pramen „Karlv" prozkoumán byl již

r. 1797. Od r. 1803 po vyléení tu Josefa Horstepa, vychovatele Karla

Kgona kníž. z Furstenberku, uvedeny v širší známost a dnes vynikají

moderní úpravou a etnou návštvou. Také rašelinné koupele jsou tu

upraveny.

Na západ se Mše n e m souvisí Podol a \'rbice, na jihozápad
pak na výšin sjiati^ujeme Loukou, odkudž za pl hodiny jsme

v Redhošti, kde je prastarý romanskx' ill. chrám sv. Jiljí a zaniklá

tvrz. sídlo rodové. Y tchto krajinách ve sti^edovku vládli potomci

zpt z Polska se vrátivších \'ršovic. Farní kostel jest v Jeovicích
(od 1855. od 1703 lok.), zasv. sv. Barboe, dostavný 178.3. Na jiho-

západ vidíme místo Hohdal. o nmž v okolí satyra, že prS' tam
chléb jen po jedné stran pekou. Stojít tu domy pouze po jedné stran
cesty. Severn pijdeme do Pod bradce (s kaplí sv. Floriana), od

nhož na severozápad smle nad znamenitým srázem do Oharska

se dívá Eva (v obecné mluv Nejva). Odtud na vS^chod jest

B r n í k o v a dále ješt Roudnic c k. Pi Ohi spatujeme chrám sv.

Petra a Pavla v Kostelci. Za hodinu smrem západním dojdeme do

Popi z, abychom na rozlouenou s okresem se tu ješt pokochali po-

hledem na msto Libochovice, východišt naší cesty tímto územím.

Vže, pkné budovy, hojnost stromoví a v3'soké komíny pi\o-

varu a cukrovaru tvoi ladn\' celek, na njž upen pohlížíme, abychom
pkný tento obrázek hodn hluboko do duše si vtiskli, když odjíždíme

nkterou ze zdejších lokálek, af již smrem k Lovosicm nel)0 Lounm.

/r. Brod.
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Dvin (17), 244, 247, 248,

272.

Divíce (25). 390.

Divin, sam. (22), 343.

Dobrá (19), 303, 305, 308.

Dobroovice (5). 75.

I )obromrice (25), 378. 383.

Dobropl (9), 110. 111.

Dobrovíz (17). 285.

Dobrus (9). 111.

Dobrejovice (11). 134.

Dobíc (17), 251.

Dobichovice (12), 143. Ií6,

157.

D..l)íš (13). 129. 144, 162-
166, 172—175 181. 192.

Dokézv (19), 304, 308.

Dnksanv (D. 12. 18.

Dol (10), 119.

Dol Suchv (14), 193.

Do'anv (Í9). 303 306. 308.

358." 370.

Dolík, samota (19), 310.

Dolin (23). 353.

Dolinkv (6). 84. 94
Dolskv mlvn (17i. i88
Domousice (25). 388.

Donín (25), 392.

D.iubek (5), 80.

Doubravice (5). 74. 80.

Drablín (14), 191.

Drahelice (19). 304. 306.

Drahlovice (16). 227.

Drásov (13). 164. 172.

Drastv (6). Dolní a Horní 90.

I)raž("tí(e (13). 171.

Dražíce (4). 64-66.
Dražovka (15). 201.

Drhovec (13), 171.

Drhovv (13), 171.

I)rnek"(21). 33.3.

Drozdov (15). 197.

Druhlice (1.3). 166. 172.

Družec (19). 303. 304.

I Ievce (26). 394.

Device (3), 42, 61.

Devíc- (25), 389, 390.

Devníkv (13). 171.

Dín (18). 301.

Dínov (24). 370.

Disv (3). 40, 63.

DivOico (I Iivíce, 25), 392
Dubanv (26), 398, 399.

Dubav (12). 154.

Dube (9), 114,

Dubec (8), 102.

Dubeko (8), 98, 102.

Dubeskv mlvn (17), 251.

Dubenec (13), 166.

Dubene (14). r>l.

Dubí (18). 291, 301.

Dubno (13), 164, 174. IW.
j
Dubový, mlvn (17), 279.

Duice (Dubico, '_'!). 334.

Dušníkv (13), 162, 172, 173,

179, "IH5, 246, 3.58.

Dušníkv, ves (1')), 3(J(>, 310.

Dušníkv Trhové (14). 174,

175, i')l.

Dvorce (10). 124.

Dvory Krížovskó (13). 172.

Dvorv iNové (1), 18.

,
'

,. (13), 170.

Dvr Králv (16), 218. 223.

224. 304.

Dvr Novv (13), 171.

„
" (= Veteicts 18),

301,

Dvr Nový, velkoslnlek (19),

309.

Dvr Novv, samota (22). 342.

(25), 383.

Dýbe (25), 392.

Eva (26), 394. 401.

Falkv mlvn (12), 1.S2.

Filipovský statek (13). 172.

l-'lejšnerká, dvr (6), 86.

l'ilil)0v (25), 388.

František, ves (4), 71.

I

Gabrielka, samota (17), 279.

i Habr (9). 110.

1 Háj, dvr ( 17). 249.

I . , (21), 334.

I Háje (14 1. 193.

i
Hájek (19), 304. 309.

1 Hájovna, sam. (22), 345.

llalounv (16). 227.

Haná, mvsl. (22), 345.

Hazmburk (26). 394. 396 a n

iHladkovskv mlvn (17), 251.

Hlavatov (8), 99.
I

, (22). 336, 337.
' lllavenec (3). 62.

i

Hlavno Kostelní (3). 40. 41,

i

62.

Hlavno Sudovo (3). 40. 41.

63.

Hlína. sam. (21), 333.

Hlohovec- (6), 84, 94.

I lloubtín (6). 84-86. 92--94.

96.

Hluboepy (17), 247.

Hluboš (14), 173, 183. 191.

Hnvice (1), 21.

Hnévšín (13). 170.

Hnidousv (23), 357.

Hodkoviky (10), 118. 125.

144.

Hodov, mlvn (5). 80.

Hodvné (16), 227.

Holin (12). 162.

Holšovice (23), 347, 353.

Holubice (17), 247, 289.
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Ilolubov (12), 155.

H..mol(' (13). 171.

1 Inr.i Bílá ( 17). 244. 254, 264.

L'67. 304. 310, 330. 331.

Mora Svatá (14), 179, 185.

„ Malá (12). 154.

Horka (4). 64. 67.

. (9). 111.

, (26), 398.

Ilorv Bezové (14). 174. 175.

188, 190. 196.

Ilorv Psi (13). 166.

iloroméice (17), 245, 247,

281.

Horoušanv (5), 75,

lloanv (25), 387.

Ilorelie (19), 304. 305. 306.

floin (2), 22, 28.

Hoovice (15), 196—198.201,
202, 205, 213, 294.

Hospozii (24). 362.

Hostavice (6). 84.

Hostéradice (11). 125. 136.

Hostím (16), 230.

liostimice (26), 394, 399.

Hostin (2), 23.

dvr (5). 80.

(16). 218.

Hostin (Hostina. 24). 360.

370.

Hostiva (10), 118. 119. 120,

121.

Hnstivice(19), 244, 246. 255.

304—306, 310.

liostokrvie (22), 336, 337.

344.

Hostomice (Hostomnice, 15),

197, 210.

Hostou (19i, 304, 306, 308,

309.

Houskovskv statek (13). 171.

Houška (Hoštka. 3). 54.

Hovoreeves (3), 62.

Hrnd Nový (Venclstejn, 10),

123.

Hrad Nový. zámek (25). 381.

Hradec Lvv (17). 283-285.
Hradeno (21), 329, 333.

Hrádek, ves (3). 43.

sidlo (20). 322.

tvrz (24), 361.

Cajchanúv (9). 118.

„ Celákv (3), 56.

„ Komorni (9). 111.

113, 116, 118.

Hrádek Vel ni (11). 130.

Hradešin (Radešin, 5), 80.

Hradišt (19), 310.

u .Strádonic (20),

321, 325.

Hradišt na Plešivci (15),

20á.

Hradištko, v Celákovicich (3),

56.

Hradištko = Hradišt, ves
n. -Sázavou (11), 74, 125-
127, 137,

Hradištko, velkostatek (12),

139. 150.

Hracholuskv, pedm. Roud-
nické (1)." 12.

Hranice (13), 168.

Hraštice. Malá, Velká (=
Lhota Petrova, 13), 169.

Hrázek (2). 38.

Hrdloezv (7), 86, 94-97,
Hronétice (4), 70.

Hrusice (8), 99. 105, 110.

Hrušov (4). 64, 73.

(8). 99. 105.

Hruškovec. mlvn (9). 114.

Hebec (ebe; 19). 304, 306,

308.

Hedle (22). 336, 338, 345.

Hrešice (21), 328.

Hí-iby. dvr (5), 83.

Híméždice (Xermérice. 13).

164, 166, 171.

Hiškov .(25), 390.

Hi-ivno (liivno. 4), 73.

Hivice (25). 387.

Hubákv mlvn (8), 98.

Hubáov (8), "105.

Hubenov (13). 171.

Huderka (na Kivoklát, 20).

315.

Hudlice (20). 312. 326.

Humnv (23), 357.

Hrky (26). 394, 399.

Husinec (6). 85.

Huf Králova (16). 224.

Hu£ Nová (14), 192, 217,

, (20). 324, 325.

, Stará (13), 164, 168.

, (16). 217. 222, 223.

Hut (14), 174.

Hvzda (17), 261-264.
ves (21), 328, 329,

333.

Hvíždalka (Arnoštov. 25),

390.

Hvozd (22), 338, 343.

Hýškov (Heskov, 16), 222.

Hjža, viz Krouová (21).

Chabrv (6). Horní a Dolní 93.

Chabv (17). 249.

Chnloupkv (15), 202.

Charvatc (26), 394. 400.

Chejnice (17). 251.

Chejnov (17). 290.

Chlomek (2). 24, 25. 27.

Chlum, dvr (11). 132.

(17). 345.

(25), 384.

Chltimany'(25), 386.

Chlumín (Chlomín, Klomm,
2), 33.

t hoccradv (Koceradv, 9),

111, .116.

Chodec (2), 23.

Chodounv (1), 11.

Chodou"(15), 197, 209.

Chodov (10), 118.

Chorouškv (2), 35.

Chorušice (2), 23, 34, 35.

Chote (17), 244, 251.

Chotšov (26), 394. 399.

hotétov (4). 64, 73.

Chotilsko (13), 170.

Chotouíi (11), 128. 130.

Chotv, statek (13). 171.

Chotyš (9), 111, 1!3.

Chrabec (25), 384.

Chrást (5), 7b.

, (11), 136.

Chrastina (15), 211.

Chráštanv (5), 82.

, " (19), 304. 305,310.
311.

t hráštanv (22), 344.

Chrastin "(25), 392.

Chrbinv (19). 303. 305.

Chrustnice (19), 303. 304,

305.

C hržin (24). 358, 363.

Chenik (Kenk, 3), 41.

Chuchle (Chuchel, 12). 143.

162.

Chumberk. samota (17). 281.

Chvály (6), 84, W.
Chvateruby (h), 93.

( Chvatorubv,
24). 370.

Chvn (19). 304, 305, 310.

Chýnava (19), 303. 305. 308.

Chýnice (17), 244.

Jáchvmov Nový (20). 325.

Jamíky (23). 357.

Jan sv." pod skalou (16), 228.

lankovicmlvn. sani. (22). 342.

Jankv mlvn (22). 338.

Jarov (11)."J38.
lažlovice (Žezlovice 8), 104.

Jeovice (26), 401.

Jedomlice (21). 329, 333.

lelence (14). 194.

"lelenice (2), 23.

jen (19), 244. 304. 306. 309.

Icnov (20). 320.

Jene (19). 310.

leneek (19). 304. 309.

Jenerálka (17), 279.

lenichov (2), 2,i.

Jenštejn (3). 42. 61.

[eoves ( levinves, K nvcs.
1), 18.

"

Jesenice (11). 134. 135.

(22). 336. 338.

Ješin (24), 358.

Jevany (Evanj', 9). IIC. 116.
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Ježov (Lipka, 8), 105.

Ježovka, hájovna (13), 168.

Jílové (11), 126, 128, 129.

Jilovišt (12), 141, 155.

Jince (15), 183, 191, 197, 206,

326.

Jinoany (19), 304—306, 311.

Jinonice (Ninonice, 17), 244,

248, 249.

liranv, Horni a Dolní (11),
126," 127, 133.

Jirna (3), 60.

Jirice (3), 59.

Jivno (21), 320, 327, 328, 331.

Kabáty (11), 130.

Kaice (V^es Nemravná, 21),

333.

Kaov (4), 73.

Kajetánka (17), 269. 270.

Kalivodv mlýn (19). 306.

Kalivodv (21), 328, 334.

Kališt (8), 109.

Kalouníkov, ml3''n (13), 164.

Kalousv mlýn (19), 306.

Kamenice (li), 126, 132. 133.

Kamenomost (Most Kamen-
ný, 24), 367.

Kamýk (14), 174.

Kaniná (2), 23, 38.

Káraný (3), 62.

Karhanovský statek (13), 171.

Karlík (12), 157, 158.

Karlov, dvr u Lvsé (4), 72.

, (20). 319.

Karlštejn (16), 216, 218, 223,

227, 228, 232, 242, 243, 308.

Kateinka (22), 345.

Kavkv mlýn, sam. (16), 226.

Kazín (12)," 142.

Kbely (6), 84, 91.

Kilián .Svatý (12), 141.

Klape (Klepv, 26), 394, 396.
398. 399,

Kladno ( 18). 246, 291. 293, 294,

296, 298,299,300,301, 304,

308, 336, 347, 364.

Klánovice (3), (50.

Klecánky (6), 85.

Klecanv (6), 84, 89. 90.

Klíanv (6), 84, 93.

Klínec (12). 141.

Klokona (8), 105.

Kluíce (16), 227.

Klukovice (17), 247.

Klv (2), 23.

Kmetinves (24), 36o. 362.

Knževes (17), 285.

(22), 336, 344.

Knživka (17), 285.

Knín Nový (13), 162—164,
168, 169."

Knín .Starý (13), 164, 168,

170, 171."

Knovíz (23), 357.

Kobvlisv (6), 84, 85, 93.

Kobvlní"kv (13), 171.

Kocánda (25), 386, 387.

Kokv mlvn, sam. (22), 342.

Kodetka (l"3), 168.

Kochánek (4), 63. 73.

Kojetice (6), 84, 94.

Kokoín (2), 23, 38.

Kolec (23), 358.

Kolodje (8), 97, ^18, 100, 101.

Kolonie (22), 343.

Kolovratv (8), 98, 103.

Komárov (15), 196, 197, 202.

Konéprusv (Ib). 2Wi, 218, 224.

Kontopv (3), 40, 41.

„ " (25), 371, 387.

Konice (5), 79.

Koníek, sam. (19), 308,

Konojedy (9), 113.

Konopišt (11), 1:;;7, 136.

Kopanina (17), 280.

Korkvn (13), 164, 170.

Kornb (16), 218, 226.

Kornouz, zámek (21), 333.

Koruna (14), 173.

Korvntov, mlýn (19), 309.

Kos"or (12), 160.

Kostelec Labský (3), 41. 43,

57.

Kostelec (26), 398, 401.

Kostelec erný (9), 77, 109-
113, 136.

Kostelec na Kížkách (11),

135.

Kostelík (hlistov, 22), 336,

341.

Kostomlaty (1), II.

Kosátky, Nové a .Staré (4), 73.

Košíe (17), 246, 247, 252—
254, 260,

Košfálov, hrad (26), 396.

Koštice {2b), 394, 39^.

Kotenice (13), 172.

Kotopeky (15), 19b, 197.

Kounice (5), 74, 75. 7b. 79.

Kováry (17). 289.

Kozárovice (2). 34.

Koziín (14), 196.

Kozinec (17), 290.

Kozohory (13), 168.

Kozojedy (9), 110, 113.

(25), 389
Kozolupy (16), 24.'.

Kozomin (24), 370.

Kozovazy (5), 74, 7.^.

Kozov (Chodžov, 25), .184.

Krabice (1), 11, 18.

Krakov, zíc. hrad (22), 338,

342.

Královice (3), 45, 47.

(8). 97-99. 103.

(18), 301.

Královka (21), 327.

Kralupy (24), 246, 293, 300,

347, 358,360.363 3h7. 370.

Krámv (13). 370.

Kr, Horní a Dolní (\U). 118,

119, 121.

Krek (22), 336.

Krel sam. (22), 344.

Krhovnice (11), 128, 136.

Krchleby (Rychleby, 24), 388.

Kroehlavy (-Štpánov, 18),

2^)1, 293," 295, 301.

Krouová (21), 327, 328, 320.

Krpv (2), 23, 35.

Krtn (17), 249.

Kupá (9), 111.

„ (22), 336, 33'), 345.

Krupika, samota (17), 285.

Krušovice (22), 336, 339, 345.

Krvomlýn (2), 38.

Keniná (13), 170.

Kesín (26), 398, 399.

Kreslíce (8), 98.

Kivoklát (20), 22,3, 311, 312,

313, 314, 31b. 317, 319, 321,

322, 331, 332.

Kížatka (16). 224.

Kížov (13), 170.

Ktno (25), 371, 384, 398.

Kšely, Horní a Dolní (3),

76, 81.

Kublov (20), 324.

Kuchae Velké (16), 243.

Kuchyka (3), 41.

Kunratice (10), 118. 120, 122.

Kurcbad, mysl. (13), 172.

Kuromrtvy (Bevnovek, 17),

267.

Kuí (8), 98, 99.

Kvá (15), 197.

Kvtnice (8), 98.

Kyje (7), 85, 96, 97.

Kvstra (25), 374, 384.

Kýšite (19), 303, 308.

Kyškovice (1), 11.

Kytín (13), 141, 169.

Labeškv mlýn (8), 104,

Ladronka, samota (12), 352.

Lahovice (12), 142, 162,

Lahoviky (12), 142, 144,

162.

Lánv (21), 302, 305, 327,328,
32"9, 331.

Lázce (Lázsko, 14), 196.

Lažovice (Hlažovice 15), 211.

Leblovice (3), 46.

Le (16), 226.

Léíce Malá (13), 164, 169.

Ledce (23), 356.

Ledice (1), 11, 18.

(24), 358.

Lejkov, mlýn (2), 36.

Lenešice (25), 372, 383, 388.
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.(•nscdlv (8. 109.

.rslovsv mlýn (12). 152.

-éštnico (12. L"išnic<-) 154 155.

,.>iky (17). 247. 290.

A-tná (17), 275.

-emanv (6). 92.

-ctv (12). 156.

-f\-ousy (26). 398.

.fznice, samota (12), 155.

-hota (8), 101.

„ (II), 138.

, (26). 397. 398.

, l)liiuh;i(iJavorova, 13).

172. 174.

.hutá Malá (13). 162.

, .N'mecká (14), 192.

(21), 332.

IVosth-dni (13). 170.

, .Sejická (13), 170.

, SiovansUá (13), 171.

Z.itjorná (.Vlarlinova.

13). 170.

-hcitUa (2). 23.

(12). 141.

(13). 173.

(16). 227.

( 19). 304.

.Siiibrná (13). 169.

JbcCov (19). 303. 304. 308.

-ibc (6), 85. 86.

, (Nová, II), 138.

, (\AsoUá, 2), 35.

iber (II). 138.

ibozniie (6). 85, 93.

ibice (13). I7i.

ibis (2). 23. 33.

iblice (2) 36.

, (5), 81.

-il.oc (17), 244, 247. 263. 264.
310.

ibochiovicc (26). 339. 377,
394. 395 a n.

Jbothovikv (17). 288.

-ibomyil (1^). 209. 21 I

-ibotc-ice (I) 20.

-ibšicc (6) 85.

(13). 170.

(17). 246. 247.

(24). 358.

Jbuš (10). 119, 122, 125.

Jbušín (23). 347. 348. 357.

biice Velká (13), 169.

Jdice (19). .304, 308.

-ichoceves (17). 287.

-i jnnv (5), 7.5. 76. 1 10.

(8), 104.

(12), 142, 155.

-ipcnec (12), 155.

-ipiny (Néín, 13), 172.

-ipkovice (I), 11.

-išany (22), 336. 338, .S-15.

-išnice (12). 143.

Dolni (14), 174.

.ištany (25). 336.

ite (16), 218, 225. 226.

.ilochlebv (10), 119.

itovle (4). (t4. 69, 76.

.itovicf (Leiovicr. 19). 246,

304, 310.

-ibožnicc (8). 102.

-iv (3). 43.

ivousv (26), 399.

kán (2Í>). 394. 398. 399.

obeO (24), 358, 363.

.obkovicc (3), 59. 94.

ulnioe (16), 216. 218, 227.

228. 334.

.ochkov (12), 160.

.ochovicc (15), 174, 197, 19 1,

297, 208. 209, 211, 2rj.

,ojovicc (11). 126, 1.32. 13,3.

.omnice. Dolní a Horní (II),

126, 1.32.

oucka (-.'O), 391. 40'.

ouka (11). 137.

oukorany (Loukohoranv,
26), .399.

oumín (16), 224.

-ounkv (1). 11, 17.

.ounv (25), 339, Ml. .S4.5.

374—3«3.
stibo (5), 82.

štní (8), 108.

ubná (22), .336, 3í7. .344.

uc-kv mlvn (12). 1.54.

ukoV (23"). 3,54.

imkov (23). 3.53.

u/A'c (2). 27.

už:iá (22). 341. 34.5.

.vsá n. i.ab. (4). 64. 67. 6í}.

ýsolcje (17). 247, 281.

Majorka, dvr (12), 152.

Makoti-asy (19)._3o4, 308.

Malany (13), 170.

Malcchov, predm. ('. Mrodu
(5). 76.

Malešice (7), 94. 95.

(19), 306.

.Malkov (16). 218.

Malkovice (21), 333.

Malovarv (24), 361.

.Mandát '(11), 1.37.

.Mandolinka, dvr (17), 25.3.

.Mandršejd (5), 76.

Markovskv mlvn (19), ,305.

Markv nilýn (19), 306.

Markvarlic (25). 387.

.Martinves (26). 4a).

.Martinice. samota (21), 332.

Masein (12), 150, 1.52.

.Maskovice (11), 127.

.Máslovice (6). 84, 90, 93.

Matnik (15), 1%.
Meeríž (4), 64, 73.

.Mcrkovka (22), 345.

.Mezouii (16), 24,3.

.Mchenice (12), 150.

I Mcholupv (8). 102.

I .Mlník (2), II, 16. 2.3. I !o,

1
349.

; .Manv (16). 216, 22i.

I .Vlste-ko (20). 3.l>.

í
.Méšiee (3). 62.

' , (6). 93.

: .Michle (10). 90. Ilii— I2i.
i .Mikosicc (25). 358.

;
.Milé (21), 334.

.Milin (14). 173— 17.5, 19,5.

.Milotín (22). 34.5.

j

.Mikovice (.Vliiikovice. 24).

:
306.

' .Mile.stín (22). 3.36

Minice (24), 366.

j

.Mirošiivicc (8). 105.

.Miovice (24), 368.

i

.Mladá (4). 72.

i

.Mladotovská tvrz (16). 22<i.

M azice (2). 2.5, 34.

.Mlado'ice (22). 3.39. .341.

.MlOechvnsty (24). 3,5)1. .363.

-Mlvneckv mlvn (17). 251.

; .Mii.".š ("l). Ti, 18.

j

.Mnichovice (8), 98. W, 105.

.Mníšek (12), 129, 141. 143.

145, 152, 154, 169, 171, 2l6.

.Moódník (9), 111.

.Moidlanv (18), .301.

.Modlelice (8). 97. 98. 104.

Mudranv (12). 118. 151.

.Modi-ejovice (14). 196.

.M..dh>vice (22). 341.

\liiihov (5), 35. 75. 76, 78.

.Mokropsv. Horní a Dolní ( 12).

144. 1JÍÍ8.

Mokrovralv (13l. 168."

.Mokrsko (13), 171.

.Moráfi (13), 170.

Moravce (22). 3.36.

.Mohn (16). 218.

.Morinv (16). 243. .

.Motofí 17). 244. 252. 254. 256.

.Motvín (23). Ml, .357.

Mozol in (23). 3.58.

.Mranice (5). 79.

.Mrákov (21). 329.

Mraková, mvsl. (21). 327.

.Mratín (.3). (i2.

-Mrázkv mlvn (22), 344.

Mriník (Brtiiik, 15), 202.

.Mrzkv (5). 76.

.Mšec"(21). 328, 329, 333, 334,

335.

Mšeno (2), 22. 23, 36.

„ (26), 394, 401.

.Mštétire (3), 41. 42, 60.

.Mukaov (9). 99. 109. 1 10. 1 13.

Murv, bvv. msteko (26),
18". 400".

Mutjovice (22), 336 - 339, ,345.

Mvškovice (6), 92.

.Mvšlín (8). 98.



Na andílkách. sam. (17). 281.

Xabin (24). 3b2.

Na borech, hájovna (22), 344.

Na obin, sam. (22). .344.

Nebenice (8), 97. 08. 104.

Nebušice (17), 247, 279.

Nebuželv (Nebu/.el, 2) 23, 38.

Nein (13). 172.

NeOichv (25), 378, 383.

Nedámv (2), 38.

Ncdomice (3). 40, 41. 63.

Nedvzí (8), 98.

Nehvizdv (3), 42. 59.

Nechalov (13). 171.

Nelahozeves (24), 3>7, 368.

Nenaovice (19). 303, 304,

305. 306.

Nepejev (14), 175.

Neratovice (3). 43, 5'», 364.

365.

Neežín (15), 196. 202.

Nestarice (11), 132.

Nesuchvn (22). 344.

Netlukv (25), 371.

Netovie (23), 357.

Netrebv (19), 246, 246. 304.

308.
"

Netvoicc (II). 127.

Neumtely (15). 211.

Nevezenice (25). 386.

Nezabudice (20). .321 . .322,338.

Nižbor (20), 313, 324, 325.

-Nižtice (16), 217.

Neumrice (Neumiice. 24)

367.

Noutonice (17), 288.

Nouzov (19), 306.

(22), 337, 344.

Nový mlvn. sam. (12), 162.

I (17), 288.

, (19), 306.

Nuice (19), 304, 305.

Nusle (10), 118. 120.

Obecnice (14). "92.

Obov (14), 193.

Oblík (Hoblík, 25), 384.

Obodrž (4). 64, 65.

Obora, dvr (11). 132, 138.

Obora (25). 373, 384.

Obora Královská (17). 246,

275.

Oborišté (13). 162. 171. 174.

Obístvi (Bríst. 2), 22.23,33.
Ohrobec (11), 138.

Oko (17). 288.

Okrouhlík (2). 24.

Okrouhlov (Okrouhle, 1 I),

Olešec (9), 110, 111. 113.

Olešná (22), 336, 344.

Ondrejov (9), 99, 110, 111,

114.

Oplariv (9), 113.

Opona, býv. zámek (3), 42.

Opoen (3) 62.

Orasice (25), 384.

Oech (Oechov. 17). 251.

Ose (14), 191.

Osov (15), 197, 211, 212.

Osová, bj'v. osada (4), 67.

Ostrá (4), 70.

Ostrov (3), 42, 61.

(11), 137-

, (12), 149.

(13), 169. 172.

, (21), 333.

Otice (8), 104.

Otmí (15), 206.

Otradovice (3), 42, 43, 62.

Ouholice, Nové a .Staré (24),

363.

Ouholikv (Hoholice, 17),

245, 288.

Ouhonice (19), 3i)4. 30(>

Oujezd (22), 342.

Oujezd Cervenv (Oujezdec,

19), 309. 310."

Oujezd Ivamennv (11). 136.

Panský (22), 342.

Pletený (Flotnv. 19),

305, 308.

Oujezd Trnnv ((Jujezdec.

Kašparv, 17). 289.

Oujezd Velký (22). 342.

Oujezdec (11), 126.

Oujezdec (= (lujezd) pod
Kladnem (18). 301.

Oulovice (25), 387.

Ountice (17), 287.

Oupor, dvr (2), 34.

Oužice (24), 370.

Ováry (3), 63.

(23), 353.

Ovin, samota (22). 342. 345.

Ovenec (6), 88.

Pachmanka, samota (17). 279.

Pakoméice (Pakomilice, 6),

93.

Pále Velky (22), 354.

Panenská, samota (17). 267.

Pankrác (10), 119. 120.

Papršenk (24). 362.

Pavlikov (22), 338.

Pasekv Dominikální(14), 191.

Pátek '(25), 374. .384.

Pavliin (22), 336.

Pavlikov (22). 336. 363.

Pavlov (19). 304, 309.

Pec Vvsoká (14). 196.

PecinoV (21). 329.

Rvnholecký(21),33l.
Strašeckv (21). 331.

Peíce (14). 174.

Velké (14). 195.

Peruc (25). 392.

Peterkv mlvn (19), 310.

Petrov (11), 1,37, 138.

Pelrovice (8), 98. 104.

(16). 217.

(22), 336. 343.

Ptichvosty (Piihostv. 1 I ).

132.

Pcherv (23). 357.

Piin (14). 174. 175. 192.

Pikovice 0\). 126, 127. 137.

Pilsi.ý mlýn (21). 334.

Pisek (Dfaholin, 3). 48. 54.

Písty (2'i). 400.

Písnice (11). 1;í4.

Pilkovice (8). '>8.

Plafianv (5). 75.

Plasy (22). 336.

Plzeské pedmstí (u Be-
rouna, 16). 217.

Plzeské pedmstí (u Ra-
kovníka. 22), 339.

Pntlukv (8). 103.

Poápiv (1). 21.

Poedelice (25), 384.

Poernice, Horní a Dolní (6),

84, 85, 90, 97, 98.

Podbaba (17), 85. 244. 245.

246, 247, 274.

Podbradec (26). 3'»4. 401.

Podaplv (Poai)lv. K)), 22.3.

Poddubi' (8), 1(J9, "no.
Poderubice (13), 172.

Podhoí (6), 88.

Podhradí, bvv. msteko (26).

3<í8.

Podchlum. sam. (2i). 345.

Podkozi (Dolin. 1'i). 303. 305.

PodkozsKý mlýn (19). .304.

Podlesí. Nové a .Staré (14),

149, 179, 188, 192.

Podlešín (23). 357.

Podlui (11). 126.

Podlukv (11). 137.

Podlusivv (1). 18.

Podmoráni (1 7), 283, 285.

Podol (2), 24.

, (26), 401.

Podolíinka (3), 61.

Podolec, pedmstí No\o-
benátské (4), 64.

Podolí (Podol, 10). 118. 1 l'».

120. 124.

Podoli (16) 219.

Podr.psko (t), 10, 17.

Podviní (6). 86, 92.

Pohoí (11). 136.

Pohoice (26). 400.

Pochválov (25). 373. 389.

Pole Svaté (13). 17.3.

Poleradv (3) 42.

Poplzv "(26). 397, 398, 401.

Popovice (3), 42. 61.

„ (\'elké, Adamovy.
11), 126, 132, 13.3.

Popovice (16). 224.
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Popovický (8), 104.

Pouanv (5). 75, 81.

Fostiží (24), .370.

Poteplí (19). 303.

Pounik (16), 227, 242.

Poušt (13). 168.

Povlin (22), 345.

Pozde (21) 328, 329. 335,
Požárv, Dolni a Horní (11),

136."

Prá (Prací, 10). 119, 121.

Praskolesv (15), 196, 19/,

205. 206", 236.

Pražské jiiedin. u Loun (25),

376, 380.

Preláty (17). 280.

Prosek (6). 84, 85. 86. 92.

Prhonice (8;, 98, 99, 104.

Ped boj (6), 93.

Pedbo (8), 104.

Pedmricc (4), 67.

Pehvozdi (9), 111.

Pelíc (23), 356.

Pemýšlení (6>, 90, 93.

Pepfatil, dvr (2), 23.

Perov (5), 76.. 78.

Perubenice (erveníce, 21),

354.

Prestávlkv (13), 164, 170.

Píbram "(14), 129, 173. 174,

175, 179, 181, 191, 193, 198,

296
Píina (22), 343.

Pílepy (22), 305, 336, 344.

Pílepy Malé (19), 304. 308.

Pílepy Velké (17), 238.

Pistoupím (5), 76, 81.

(9), 111.

Pišimase (,i), 75.

Pitono, \elké a Malé (19),

304, 3U5. 306, 308.

Pívorj', Horní a Dolní (2), 36.

Pívoz Kamenný (11), 127,

136.

Psáry (11), 127, 128, 135.

Pšanský zámek (25), 386.

Pšov (hrad, 2), 21.

Pšovka (Sopka, 2), 34.

Pták, dvr (16). 223.

Ptákov (1.=^). 202.

Ptice, Horní a Dolni (19),

303, 3(J4.

Pušovský statek (13), 172.

Pyšely (11), 126, 128, 132.

Rabasv mlýn (22), 345.

Raice (1), 11.

Rainvcs (1), 18.

Hadcnnv (ást Davle, 12), \4'i.

Kadcšin (26), 394.

Radlice (17), 247. 248.

Radlik (11). 127, 129, 130.

Radonice (6), 84. 85. 9(J.

(2.S), 384.

Radošínek (26), 394.

Radošovice (8), 100.

Radotin (12). 142, 143, 160.

Radou (2), 35.

Radovésice (26), 395, 397,
398 400.

iíakovnik (22), 322, 330, 336,
338, 339. 340. 341. 345, 377.

Ranné (25), 383.

Rapice(\'rapi(e, 18), 2%, 301.

Redhošt (26), 394, 401.

Repos Bon (u Pedméic, 4),

67.

Roblin (I2j, 160.

Roblín Dolni (16), 243.

Roov (25), 388.

Rochov (26), 399.

Rosovice (13), 162, 166, 172.

Romanov (2), 36, 37.

Roudnice (1). 10, 11. 12, 16,

347, 354, 360.

Roudníek (26), 401.

Rousinov (22), 342.

Rovné (1). 1 1.

Rozdlov (18). 291,2^.% 301.

Roztoky (17), 85. 24.=i. 246,

247. 283, 287. 312. 319.

Roztyle (10), 121.

RožJalovice (2). 30.

Rožmitálka. samota (7), 94.

Rtišovice (14), 195.

Ruda (21), 331.

Rusovka (17), 290.

Ruzi (17). 244. 247, 255, 267.

Rváov (i), 14,

Rybárna (22), 338, 342.

Rybáe (2), 24.

Rybníky (13). 162, 165, 171.

Rvcbya"id (25), 389.

Rymíiii (13), 169.

, (19). .309.

Rynholec (21), 327, 329.

Reice (Hešíce. 21). 335.

edhošf (26). 394. 401.

ehenice (11). 128. 133.

Renov (evniov, 21), 327.

328, 329, 334.

epín (2), 23. 35.

eporyje (17). 2.S0.

epy (Žepy. 17). 247. 254.

evnice (12). 143. 144, 1.56.

216, 217.

ež (6), 85.

íany (8), 97, 98. 99, 100.
103."

ídká (12). 141, 155.

isuty (23). 346.

ivno (-1), 64.

Sádlno, dvr (22), 342.

Saky (23). 357.

Satálice (6). 85, 90.

Sázava (11), 126, 137.

Sázená (22). 358. .363.

Sedlánky (5), 74.

Sedlec (Sele, 6). 85, 93, 96.

283.

Sedlec (26), 398. 3'>9.

Selmicc, myslivna (25). 387.

Semímovice (2), 23.

.Semice (4), 64.

(5), 76, 78.

Senec (22). 343.

Senešnice (13). 169.

Senkov (25). 386.

Senohraby (8), 98, 105.

•Senomaty (22). 336, 337, 338.
344.

Sichrov (12), 174.

Skalice (13), 172.

Skalice .Stíbrná (Hor Stíbr-
ných, 9), 110, 111, 113.

.Skalsko (11), 136.

Skochovice (12). 150.

Skorkoy (3). 62.

Skorotin, dvc (14). I9|.

.Skramouš (2), 36.

Skreje (20). 313. 326.

Skípl (15), 166. 210, 211.

Skivan (22), 338.

Skivany (5) 74.

Skupa ("22), 342.

Skupice (25), 374.

Skurv (23). 353.

Slabce (22). 337, 341, 342.

Slabce Némecké (22), 342.

Slabecký mlýn, sam. (22),

342,

Slaný (23), 347, 348, 349. 350,

351. 353. 356, 377, 379.

Slaný (12). 129.150, 152,170.
Slabina (26). 399.

Slavétín (25). 380, 385, 398.

Slaviborv dvr (6), 92.

Slivenec (12), 143, 162, 247.

Slivice. samota (14), 193.

Slivno. Horní a Dolní (4), 73.

Sluhy (3). 61.

Sluštice (5). 80, 98.

Smeno (23), 347, 355, 364.

Smíchov (17). viz svaz. Praha.
Smilovice (13). 171.

.Smilovice, Staré a Nové (25),

389.

Smiice (9), 112.

Smolnice (25), 390.

Smolotelv (14. Smolotylv).
194. "

Sobin (19), 304.

Sobin. Tvrz (21). 331.

Sojovice (3), 43.

Solany (26). 394. 399.

Solenice (14). 174.

i

Solopisky (25). 388.

I

.Soušov (17). 285.

I
Spáleník (17). 281.



Spálený mlýn (12), 155.

Spravedlnost (22), 336.

Srbe (Sohrobe, 21), 328,

329, 334, 335.

.Srbsko (1b). 216, 218, 231.

Srbv (21), 332.

Stará (2b), 394.

Staré, hrad (5), 80.

Stašov (15), 1%.
Statenice (17), 28b.

Stauf (Stáf, hrad, 23), 353.

Stehlikovský mlýn (12), 155.

Steloves (Steheleves, 18),

301.

Stéžov (14), 174.

Stiim (11), 128.

Stodlka (19), 304.

Stodlky (17), 249, 250.

Stochov (21), 332.

Strádonice (20), 321, 385.

Stránice (8), 97, 93, 104.

Stránka (2), 22, 23, 61.

Strá Chladná (22), 345.

Slrašeci Nové (21), 293,327,
329, 330, 331, 338.

Sirašin (8), 97, 98.

Strašnice (7), 94, 95, 96.

Strážnice (2), 23.

Strkov, dvr (12), 160, 243.

Strnadv, samota (12), 155.

Struhaov (8), %.
Stebská (Tebská, 14), 196.

Stednice (2), 23.

Sti-edokluky (17), 244, 246.

-Stešovice (Pešovice. 17),

244, 247, 269. 270.

Stešoviky (17), 269, 270.

Stimelice (Hradové, Kostel-

ní, 9), 110, 111, 114.

Stnžkov (5), 84, 85.

Studené (11), 130.

Studnice Nová (21), 333.

.Sudovice (Zhudovice, 13),

170.

Suchdol (14), 191.

(17), 281.

Suchomasty (16), 216, 218,

224.

.Suchý mlýn (19), 306.

Sulec (25), 393.

Sušno (4), 64, 73.

Svárov (19), 303, 304, 309.

Svatá (16), 218, 223.

Svatoovský dvr (17), 287.

Svémyslice (3), 42, 60.

Svépravice (6), 90.

Svtice (8), 98.

Svtlikovský dvr (18), 287,

Svidná (21), 333.

Svinae (16), 218, 227.

Svinaov (22), 342.

Svojetin (22), 339, 344.

Svrabov (9), 111.

Svrkyné (17), 289.

Šafránka, samota (17), 252.

Safránov (1<>), 309.

Šalamounka (17), 253.

Šanov (22), 336. 337, 338, 344.

Šárka, Horní a Dolní (17),

271, 272, 273.

Šárka, Lysolejská (17), 281.

Šárka, Nebu.šická (Šárka-Ne-
bušice, 17). 279.

Šatalka, dvr (11), 134.

Šebín (26), 398, 399.

Šedivá, Velká a Malá (sa-

^ mota, 17), 279.

Semanovice (2), 40.

Šestajovice (.3), 60, 'X).

Ševice, samota (17), 279.

Šibenec (2), 36.

Škvorec (5), 76, 79, 80.

Šlemín (11), 137.

Šnepov (u Ostré, 4), 70.

Sopka (2), 21, 22.

Šternberk (Bílý Újezd, 23),

356.

Stéchovice(12), 127, 129, 140,

143, 148, 164.

Štpánov (18), 2'» 1,295, 301.

Štrboholy (7), ^5, 96, 306.

.Štilovna (22), 345.

Stiim (11), 126, 133, 134.

Štolmi (Žitomí, 5), 79.

Šubrtka, samota (17), 279.

Tachlovice (19), 304, 310.

Tatci (5), 75.

Tbitv (14), 174, 193.

Tehov (8), 97, 105.

Tehovec (8), 97.

Teinka (17), 247, 267.

Tojrov, hrad (20). 320, 326.

Telce-SUály (25), 392.

Tetin (16),"216. 217,218,224,

Tptín (11), 136.

Téšina (17), 290.

Tihava (Mtihava, 15), 205.

Tismice (5), 75, 80.

Tišice (3), 40.

Tlustice (15). 197, 213.

Tma (16), 218, 224.

Tobolka, dvr (15), 206.

Tonik (15). 213.

Tochovice (14) 173.

Toskánka (19), 303, 308.

Touchovice (25), 387.

Toušefi (3), 40, 42, 56.

Toužetín (25), 393.

Trhlava (25). 378, 383.

Trnová (12) 127, 155.

Trója (6), 84, 85, 88.

Trojslav (2), 34.

Trubín (16), 223.

Trubská (16), 223.

Truhláka, samota (17), 279.

Truskovná (2), 40.

Tebáii. Pední a Zadní (16),

198, 218, 227, 263.

Ti^ebenice (12), 139, 140, 148.

Tebichovice (23), 357.

Ti-ebivlice (26). 394.

Treboc (25), 373, 389.

Tebonice (17), 245, 249.

Teboratice (6), 92.

Tcbotov (12), 160.

Temblatv (9), 110, 116.

Tepšín (11), 125.

Ttice (Trstice, 21 ), 328, 329,

334.

Trtická hájovna (21), 328.

Tuha (2), 25, 34.

Tuchomice (17), 245, 247,

285. 286, 287.

Tuchoraz (5). 80.

Tuklaty (5), 74, 75, 79.

Turbovice, zámeek (2), .34.

Turkovice (8), 109.

Tursko (17). 247, 290,366.
Turice (4), 64.

Týnec, dvr (5), 79.

Týnec (23), 358.

Týnec Mnichovský (25), 384.

Týnec Panenský (25), 390.

Tytra (22), 338.

Úbnice (13), 164, 166, 172.

Újezd (8), 100.

Újezd (18), 291.

Újezd \'elký (2), 23.

Újezd Vysoký (17j, 242, 338.

Újezdec (v Šárce dvr 17).

273.

Ujezdec (25), 386.

Úherec (25) 392.

Uhínves ((^uiovcs, 8), 98,

99, 100, 103.

Uhy (23), 353.

Unhošt (19), 303, 304, 305,

306, 309.

Uetovice (18), 291.

U tí stol (22), 345.

Úvaly (5), 75, 76, 80, 97, 98.

Valdek, hrad, (15), 196, 202,

397.

Vaatov (2), 36.

Vápensko, u Hrontic (4), 70.

Vašírov (21), 331.

Vavetice (II), 133.

Veclov (22), 336, 339, 344.

Vejhybka, samota (18), 301.

Vehlovice (2) 23, 34.

Velenka (5), 75, 76. 79.

Veleslavín (17), 268.

Velhota (22), 345.

Velíz (20), 324.



\'elU.-i (1), 18.

\'(lká (14), 174.

\'cltž (b). 93.

„ (25), 385.

Xfltrusv (24), 369, 370.

\'(hirv (24), 353. 3,58. 360,

362. 364.

Wpek (24), 358. 363.

\'(Tmrice (13), 163.

ViTvenicc (17). 244. 285.

Ves Dlouhá (17), 2i6.

Ves Malá (15), 202.

Ves Nová (13), !(>'».

, (21), 329, 333.

„ (22), 342.

, (Vtiin, 25), 390.

. Velká (6), 94.

Vesce (3), 62.

„ (11), 134, 164, 174.

Véska (Velká, 15), l'»8, 201.

Vellá (1), 21.

Vdomicc (1), 11, 17.

Vétrnik. samota (25). 3'i2.

\'trušice (6), 9u.

Ve visce (25), 378.

\'inaice (23), 348, 357, 389.

Vinice, hájovna (22), 342.

\'inohratiy Královské (10)

viz dil Praha.
Vinohradv, pední. Rakov-

nické (22), 340.

Vinoi- (Vinae, 6). 84, 85, 91.

^'itice (5). 7h. 82, 83.

Vitov (23), 353.

\'izerka, samota (17). 279.

Vlachovskv dvr (17), 251.

\'li (25), 386.

\'lkamM(e (9), 111.

\'lnévos (2), 30.

Vodrádka (8), 97, 98. 104.

Vodrady (>'), 110. 116.

\'odoehody (6), 85.

\'odolka (Udoiena vcjda, b),

85. 93, 94.

\'ojkov, mvslivna (8), 97.

\'oinice (26), 398, ó>»9.

\'okovice (17), 2b7.

\'olenice (25), 373, 384.

Volovice (24). 367.

\'olšany (23). 3.58.

\'nnoklasv (Unéklasv, 12),

143. 160.

\'otvovice (24), 36b.

\'ozniee (Jindichovice, 13),

168, 194.

\'rábi (3), 61.

\'raiianv (2), 22.

Vrané (12), 127, 138, 141, 143,

144, 150.

\'rané (23). 348. 354.

Vrata Kamenná (11). 138.

\'rátkov (5), 75.

Vraž (16), 216, 227, 304.

Wbice (26), 394, 401.

\'rbka (26), 400.

\'rbno (2). 28.

, nad Lesv (25), 392.

Wšovice (10), 95, 118, 120,

384.

\'rutice (2), 23.

, Kropáová (4), 64,

73.

Vetovice (I)et(ivicc, 18),

301.

\'šechromv (8), 97, 98.

\'šenorv (12), 158.

Všeradice (15), 197. 211.

Všestarv (8), 99. 105.

Všetatv'(3), 40, 41, 63.

(22), 343.

\'telno Mlnické (2), 22, 23,

34.

\'l erný (17), 287, 288.

\'vsoanv (b), 84, 85. 86. 87.

91. 95.

\'vsoká (2). 23. 40.

(14), 196.

samota (17). 248. 288.

\'yšehrad (17), 248.

\'všerovice (V3'šehorevice,

5), 75, 79.

Vyžiovlia (9). 113.

Zábhlice (10). 118, 121. 155

Zabo (2), 23. 25, 34.

Záduš (2). 24.

Zahoranv (13). 169.

Zajeov"(15). 397.

Zájezd (17). 288.

Zájezd, samota (25). 383.

Zákolanv (17), 246, 289. 291.

293, 3Ó5.

Zálezlice (2), 34.

Zalužanka (11), 135.

Záluží (3), 10, 42, 60.

Zámek Cervcnv (Krakov<c,
22), 342.

Zaoseí (kraj, 12), 145.

Zápv (3), 42, 60.

Zárybv (3), 43.

Zátiší (10 a 12), 125, 151.

Zátoi (12). 150.

Zavidov (22). 336. .343.

Závist (11). 135.

samota (12), 148.

Závodí (Pražské pedmstí
u Berouna. 16). 218.

Zbeno (20). 312. 313. 323.

324.

Zbraslav (12). 141, 143, 144,

145.

Zbrašín (25), 387.

Zbuzanv (17). 251.

Zdabo'(14), 179.

Zdejrina (Kdvina, 16). 222.

Zdétín (4). 73.

Zdibv (6). 85. 93.

Zdice (15). 196. 197. 198.209.

217.

Zdiméicc (11), 134.

Zduchovice (14), 174, 194.

Zeméchv (25), 366, 387.

Zho, samota (22), 342.

Zipce (3), 61.

Zlatníky (11), 128, 135.

Zlejín"(l7), 252,

Zlenice (9), 99, 108, 114, 116,

132.

Zlichov (17), 245, 247, 248.

Zlonice (24). 370.

Zlonice (23). 346. 347. 348.

353. 354. 360.

Zulczlice (Cuelice, 21), 334.

Zvánovice (9). 110. 116.

Zvole (11), 138.

Zvolenves (23). 346, 357.

Žabokik (Dvorec. 4). 71.

Žahovesky (26), 400.

Žalov, observato (9), 116.

Žalov (17). 283. 285.

Žampach (11). 130.

Zdánice (9). 110.

Ždár (18). 294.

Ždáry (22 1. 343.

Žebrák (15), 172, 197, 198.

206. 213, 225.

Žehrovice (19), 303, 305.

Žeh rovice Kamenné (21), 329.

332.

Žehrovice Mšecké (21), 334.

Zelejevice (26), 399.

Zeleníce (Želunice, 23), 3,58.

Želevice (23), 353.

Železná (19), 303, 304, 305,

308.

Železnice (25), 379.

Žerotín, hrad (25), 390.

Zežice (14), 174.

Židovnice (1). 21.

Židovské msto (Pedmstí
Roudnické, 1), 12.

Žihle (22). 336.

Žilina (21), 328, 329.

Žirov (14). 174.

Živhošt (13). 164.

Žižice (23), 353.

Žižkov (7), 95, 96, 118. Viz
díl Praha.

Žižkovský mlýn (16), 228.

Županovice (13), 171.



SEZNAM VYOBRAZENÍ 1. DÍLU.

(Cislií i pišlu dle poadi v Obsahu

BENÁTKY NOVÉ (4)

Zámek v Nových Benátkách .. . . (i5

U zámku v Novjxh Benátkách ... 6b
Namésti v Nových Benátkách . 66

BEROUN (16)

Beroun, celkový pohled 217
Zbytky mstských hradeb v Beroun 219
Pražská brána v Beroun 220
Plzeská brána v Beroun 220
Námstí v B. TPo výro. trhu) . . .221

ást námstí v B. s Plzeskou branou 222

ást námstí v B. s Pražskou branou 222

Partie z „mlýnské strouhy" v B. . .
223

BEKOVICE DOLNl (2)

Zámek v Dolních Berkovicich ... 32

BOLESLAV STARÁ (3)

Stará Boleslav (od jihu) 49

Brána v St. Boleslavi 51

Chrám Sv. Václava v St. Boleslavi . 52

Vnitro kapitol, chrámu v St. B. -53
Krypta kapitol, chrámu v St. B.

^
. 54

Byvaly hbitov mezi chrámy S v. Vá-
clava a Sv. Klimenta v Št. B . . 55

Chrám Matky Boží v St. B 56

BRANDÝS N. L. (3)

Brandejský zámek r. 1800 41

Zámek v Brandejse n. L 45

Bývalý chrám sv. Vavince v Bran-

dejse .... 46

Nádvoí z.-imku v Brandejse .... 47

Starý most v Brandejse n. 1 47

Radnice v Brandejse n. L 48

Nejstarší ást zámku s arkýem na

sev. str. zámku 48

BRÁNlK (10)

Vápencové skály v Bráníku . . .121

Kruhová pec v Bráníku 122

Pivovár Pražských sládk v Bráníku 1 22

Kaple sv. Kíže v Bráníku 123

BROD ESKÝ (5)

Dkanský chrám v C. Brod. ... 75

.Stará hbitovní kazatelna v C. B. . 76

Kouimská brána v . B 77

Hradební bašta v C. B 78

Viz též : Škvore, Hradešin.

BEVNOV (17)

Chrám sv. Markéty v B 269

Klášter v Bevnov 269

Portál Bevnovského kláštera . . . 270

ást klášter, budovy se studní \'oj-

tšskou 271

Studna Vojtšská v Bevnov . . . 272

Proíessní lístek sv. \'oitécha (z klást.

archivu v B.) 273

BEŽANY (11)

Zámek arcibiskupský v Bežanech . 133

.Sousoší v Bežanech 133

BUDE (17)

Chrám sv. Petra a Pavla v Budi . 289

BUDANY (16)

Budany (s Karlštejnem v pozadí) . 242

BYŠIKY (4)

Sv. Václav u Byšiek. Zbytek ere-

mitáže. Viz Lysá n. L.

CITOLIBY (25)

Chrám sv. Jakuba v Citolibech . . . 380

ELÁKOVICE (3)

Tvrz Hradištsko s mlýnem a chrá-

mem v 57
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ERNOŠICE (12)

Kostelík Nanebevzetí,Matky Boží v . IbO
['anio z údolí mezi C. a Aolopisky . 161

IHADLO (výšina, 4) viz Bon
Repos.

DAVLE (12)

Celkový pohled 147

DOBICHOVICE (12)

Zámek s chrámem sv. l'rokopa a
Martina v 1) 157

Románský chrám v Karlíku .... 138

Méslišt hradu Karlíka 158

Partie u mlýna v Dobichovicích . . 159

dobíš (13)

Palác a purkrabství býv. hradu Do-
bišského 1h3

Býv. manský' dm formankovský v D. 1f>5

Dobíš, celkový pohled ...... 166
Zámek v Dobíši 167
Knížecí park v Dobíši 168
Býv. farní kostelík Nejsv. Trojice v D. 169

DOKSANY (I)

Whod do býv. kláštera Doksanského 18

líýv. klášter v Doksanech 19
Krypta pod chrámem v Doksanech . 19

Epitafium královny Gerirudy v D. . 20

DONlN (25)

Boží muka nad Donincm 392

DRAŽÍCE (4)

Síccniny hradu Dražického .... 65

HAZMBURK (26) 397

HLAVENEC (3)

Památník na lov Karla \'I. v Hl. . Ki

HLOUBTlN (6) 86

HLUBOEPY (17)

Viadukt a skály v Hluboepích . . 244
Zámeek v Hluboepích 24.
Ulice v Hluboepích 245
Erb Michnv na býv. mlýn v Hl. . 246

HLUBOŠ (14)

ChT-ám Hlubošský 192
Zámek Hlubošský 192

HOLUBICE (17)

Chrám v Holubicích 2'H)

*) V textu omylem: Vojtšský dl.
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HORA BlLA (17)

Bojišt Blohorské 263
Bitva na Bílé Hoe 264
Chrám Matky Boží s ambity na B. H. 264
Nádvoí s chrámem Matky Boži na

B. H 265
Ambity kolem chrámu na B. II. . . 265
Kaple Jerusalemská na B. H. ... 266

HORA DDOVA (dl) viz A^/Vi/n.

HORA SVATÁ (14) viz Píbram.

HORY BEZOVÉ (14)

Bezové Hory, celkový pohli'd . . . 18't

Dlsv. Anny pod kostelíkem sv. Pro-
kopa 189

Dl císae Františka Josefa .... 1'XJ

Vojtšské mlýny a puchýrny . . . »l
Mariánský dl u Píbrami*) . . . .176
Stíbrn íluti |77
Práce vrtacím strojem v dolech Pí
bramských i'i3

Téžnv stroj Prokopského dolu na
B." H 193

Nárazišt v dolech Pibramskýí h . 194
Chodba v dolech Píbramských . . 195

HOlN (2)

Zdymadlo na laterarnim [irplav
Hoínsko-Vrananském 23

Ržové stromy v parku Hoínském . 28
Knížecí park se zámkem vil.. , . 29
Knížecí hájovna v H 30
Zimní partie v parku H 30
Partie na H. potoce v kniž. |)arku . 3l
Na Hoínském potoce 32

HOOVICE (15)

Zámek v Hoovicích 197

HOSPOZÍN (24)

Portál chrámu sv. Jana Ktitele v H. 362
Kazatelna chrámu sv.J. Ktitele v H. 363

HOSTlN (24)

Hbitovní kaple Božího Tla v H. . 372

HOSTOMICE (15)

Okolí chrámu sv. Petra v H 209

HRADEC LEVÝ (17) 284

HRADEŠlN (5)

Hradešín u . Brodu 80

HRADIŠT NAD SÁZAVOU (11)

Zámek na Hradištsku 137



HRADIŠSKO (3)

tvrz, viz elákovice

HRDLOEZY (7)

\'illn v Hrdloezich 95

HRUSICE (8)

Chrám sv. \'áclava v Hrusicich . . 108

HRUŠOV (8)

Udolí Mnichovky pod Hrušovcm . .106
Viz též: Senohraby.

HUDLICE (20)

Rodný domek Jos. Jungmanna v H. 326

HVZDA (17) 267

CHEJNICE (17)

Mlýn v Chejnicich 252

U Chejnického mlýna 2o3

CHLUMANY (25) 379

CHOCERADY (9)
•

Chrám v Choceradech líh

Partie z „Lomce" u Chocerad . . .117

CHOTE (17)

Vykládaná truhla a rzné predmOly
národopisné z Ch 252

CHVATRUBY (24) 372

JAN SV. POD SKALOU (16)

Sv. Jan pod Skalou 225

Kaple sv. Kíže v údolí .Svatojanském 226
Hbitovní kaple sv. Maxmiliána . . 226

Skála Svatojanská 227

Kostel sv. Jana Ktitele s býv. klá-

šterem "... 223
Býv. klášter Benediktin s chrámem

sv. Jana Ktitele 229

Náhrobek sv. Jana 229

Bývalý refektá kl. Benediktin . . 230

Jeskyn sv. Ivana 231

Studánka sv. Ivana 231

JAROV (11) 138

JENŠTEJN (3) 62

JEVANY (»»)

Jevanský rybník 114

Lesní partie z Jevan 115

JIRNA (3)

Zámek v Jirnách 61
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KAJETÁNKA (17) viz Stešovice

KARLIK (12) viz Dobichovice

KARLŠTEIN (16)

První brána Karlštejnská s vži Vor-
šilkou 232

Hrad Karlštejn 233
Druhá brána Karlštejnská 234

Hradní studna na Karlštejn . • . . 234
Hrad K. od strany zapadni .... 235

Prvé nádvoí K. se tetí branou . . 235
Druhé nádvoí Karlštejnské .... 23b
Rytíská sííi s kaplí sv. Mikuláše . 2ofi

Audienní sí císa, paláce .... 237

Oltá chrámu P. Marie na K. ... 237

Ložnice králova s kapli sv. Václava
v cis. paláci 237

ást chrámu P. Marie se vchodem
do kaple sv. Kateiny 238

Kaple sv. Kateiny 238
Obraz Karla IV. s chntí nad dvemi

kaple sv. Kateiny 23'*

Kaple sv. Kíže na K 23'»

Oltá kaple sv. Kíže 240
Hrad Karlštejn, od strany východní 241

Dticha z Modeny trojdíl. obraz nad
oltáem kaple sv. Kíže 242

Boží muka pod Karlštejnem ... 243
Viz též: Budany.

KILIÁN SV. (12)

Chrám sv. Kiliána 150

KLADNO (18)

Kladno . . . . , . . . 292

Náhrobek Jiíka Ždárského ze Ždáru
a na Kladn 293

Sousoší P. Marie na námstí K. . . 293
Peetidlo méstyse Kladna z r. 1618 . 294
Kostel sv. Floriana 294
Radnice s chrámem na K 295
Zámek na Kladn 296
Hut Pražské Železáské Spolenosti 297
Železárny na Kladn 298
V^ysoká pec železáren na Kladné . .

2W
Dul Mayrau 300
Sokolovna na Kladn 302

KLECANY (6)

Chrám Nanebevzetí Matky Boží . . 89
Pomník Beneše Tebízského v Kl. .

8''

Pomník Beneše Tebízského v Kl.

parku . . • 90

KNlN NOVÝ (13) 170

KOKOlN (2)

Hrad Kokoín 37

Skalní útvar „Pokliky" v údolí Ko-
koínském 38

Kokorínské údolí 39
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KOMÁROV (15)

Komárov 202
Star\'' zámek v Komárov 203
\'nitrek slévárny v Komárové . . . 205
Na kološniku vysoké pece v K. . . 205
\'ysoká pec v Komárov 207

Pálicí pece ve smaltovn v K. . . . 207
Hudební sbor železáren Komárov-
ských 208

KOPANINA (17)

Chrámek sv. Máí Magdalské v Ped-
ní K 282

Stedovké kachlíky ze Zadní K. . 283

KOSTELEC N. LABEM (3)

Chrám sv. Martina v K. n. L. . . . 5'»

KOSTELEC N. ER. LESY (9)

Zámek Smiických v K 112

KOŠÍE (17)

Umlá zícenina „na Cibulce" . . . 255
('inský pavilon „na Cibulce" .... 256
Chrám sv. Trojice v Košíích . . . 256
Pomník biskupa Thuna na hbitov
v K 257

\'illa Bertramka v K 257
IVacovna Mozartova na Bertramce . 258
Pokoj Mozartv na Bertramce . . . 25fi

Na „Hebenkách" 259
Pavilon v Klamovce 259
Pavilon v Klamovce 260
Altan v Klamovce 261

Pomník Karla IV. v Klamovce . . 261

Ukresní chorobinec 2t)2

KOVÁRY (17)

.Statek v Kovárech 288

KRAKOVEC (22)

Zámek Krakovec 343

KRÁLOVICE (8)

Tvrz v Královicích u ían . . . .102

KRALUPY N. VLT. (24)

Kralupy n. \Tt 364
(hrám P. Marie a sv. Václava v K. 364

KIVOKLÁT (20)

Hrad Kivoklát 311
Hlavní brána Kivoklátu 312
ást I. nádvoí se zámeckou véží . 313
ást paláce na 1. nádvoí s druhou
branou 314

Stranil

Malá rytíská síi 315
Velká rytíská síi 315
Západní ("ást II. nádvoí 316
ást II. nádvoí 317
\'ž Huderka 318
Hláska pod vží Huderkou .... 319
\'chod do Bílkova vzeni 320
Kaple zámecká na Kivoklát . . . 321

Oltá zámecké kaple 322
Kostel sv. Petra na Amálín . . . 323
Vnitek kostela sv. Petra na Amálín 324

Pomník kniž. z F"iirstenberíí . . . 325

KYJE (6)

Farní chrám v Kyjích 85

LÁNY 21)

Zámek v Lánech 331

LIBIŠ (2)

\'nitek kostela sv. Jakuba v I.ibiši 33

LIBLICE (2)

Zámek hr. \'aldštejna v Liblicích . . 35

LIBOC (17) 268

LIBUŠIN (23)

Chrám sv. Jií u Libušina*) .... 327

LIPANY (5)

Mohyla Prokopa Holého na bojišti

u Lipan 83

LOBKOVICE (3)

Lobkovice, celkový pohled .... 60
Hrob Františka Palackého ví 60

LOUNY (25)

Louny 373
Chrám sv. Mikuláše ví 374
Námstí v Lounech 375
Žatecká brána v Lounech 376
Dm Sokol z Mor v Lounech . . . 377
Rodnj' domek Jaroslava Vrchlického 378

LYSÁ NAD LABEM (4)

Lysá se zámkem, býv. klášterem a
chrámem (58

Zámek v Lysé 68
Braunovy sochy v zámeckém jjarku 70
Eremitáž sv. \'áclava v Lysé ... 72
Sv. \'áclav u Bvšiek. Zbvtek Eremi-

táže . . . .

" "
71

MATJ SV, (17)

Chrám sv. Matje nad Šárkou . . 276

') V textu omylem oznaeno co lludlicc.



MELNIK (2)

Mlník, strana západní 2

1

SouloK Labe s \'ltavi,u 22

Mlnický zámek s chrámovou vži
a proboštstvím 25

Arkády zámecké na Mlnice .... 26
Radnice na .Mlníce 27

Pražská brána v Mlníce . . . . . 27

Železný most pod Mlníkem . . 2ii

MNICHOVICE (8)

Námstí a dkansk\' chrám v Mn, . 104

Kazatelna v dkan, chrám v Mn. 105

MNÍŠEK (12)

Mníšek 153

Zámek barona z Schirding .... 154

Kostelíek sv. Mái Magdalské na
Skalce 155

Sousoší Jana Prokova na Skalce . . 156

MOTOLY (17)

Diabasové skály u Motol 253

Zámek v Motole 254

MRTNlK (15)

Partie mezi .Mrtníkem a Nerežinem 201

MŠENO (2)

Radnice ve Mšen 36
Skalní útvar „Hrail" v pasluší rokli

u Mštna . 38

Pedvké skalní obydlí „Nedámy* . 37

Skalní byty v „Koiin" u Mš. . . 39
.Skalní útvar „Medvd" v pastuši

rokli 40
Kokoin. viz t.

NELAHOZEVES (24;

Zámek v Xelahozevsi 366

Vchod do zámku v N. . . . . . . 367

Xádvori zámku v N 368

Nádvorní portál zámku v N 369

NEEŽiN (15)

Ddova hora (dl) u Ncrežina . . . 204

Viz také: Mrtnik.

NIŽBOR (20)

Xižbor s Novou Huti 323

OBORA KRÁLOVSKÁ (17)

Místodržitelskv letohrádek v Král.

Oboe ..." 280

OKO (17)

Hrad Okor 287

OECH (17)

Chrám v Oechu '251

OSTROV u Davle (12)

Sicenina byv. kláštera Ostrovského 149

OUNÉTICE (17)

Madonna Ounlick;i 287

OVARY (23)

Sloup vina a rybá u Ovar . . 353

PERUC (25)

Boženina studánka na Peruci . . . 386
Zámek na Peruci 387

Schodišt zámku na Peruci .... 389
Motiv z Podperucí 391

PIlN (14) 195

PODMORÁ (17) 285

PODOLÍ (10)

I'odolské cementárny 123

Chrám sv. Michala se starou zvonicí 124

Podzemní obydli nad Podolím , . . 125

PRAVDA (25)

Sicenina hradu „Pravda" 381

PROKOP SVATÝ (17)

V údolí Svatoprokopském 248
Bvvalá jeskyn a chrám svatého
"Prokopa 249

PROSEK (6)

Chrám sv. \'áclava na Proseku . . 91

PROUDY SVATOJANSKÉ (12)

Ferdinandv sloup 139

Horní Slap 140

Na Strejkem 141

Horní Be.ln,.r 142

Dolní Bedná 142

Bílá skála 143

Pod Hrádkem 144

,U Osla" v Sovikách 145

PRHONICE (8)

Zámek v Prhonicích 103

PÍBRAM (14)

Píbram se svatou Horou 178

Námstí v P. s chrámem sv. Jakuba 179

Stará budova báiské Akademie . . 180

Svatá Hora 181

Chrám s klášter, budovou na Sv. Hoe 182
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Schody na Sv. Horu 182

Svalohorské ambity 183

Basilika Svatoborská 184

Císaskj' oltá na Sv. Hoe . . . .185
\'nitek" basiliky Svatoborské ... 186
Hornická slavnost o sv. Prokopu
v Píbrami 187

Kalvárie na Sv. Hoe 188

\'iz dále : Bezové Horw

PfVOZ KAMENNÝ 01)

RAKOVNÍK (22)

\'ysoká brána v Rakovníce
Pražská brána v Rakovníce
Chrám sv. Bartolomje . .

Stará zvonice na hbitov .

136

340
341
341

342

REPOS BON (4)

Kaple a stromoadí na ihadle (Bon
Repos) 67

ROUDNICE (1)

Roudnice z r. 1712
Roudnice, od vj-chodu . . .

Zámek Roudnický
Radnice v Koudniri ....
Ochoz kláštera Roudnického
Rajský dvr v býv. kláštere

Roudnice, od severovýchodu

RUZl (17)

Ruzí, celkový pohled ... 273
Mlýn v Ruzíni 274

EPORYJE (17) 250

ÍANY (8)

Hradní vž a ást paláce v. R. . . . 99
Zbytkv hradního paláce v R . . 100

Chrám sv. Petra a Pavla v . . . . 101

\'j'chovatelna manžel Olivových v R. 101

lP (1)

Svatý' Jií na ípu 10

SENOHRABY (8)

Letni sídlo .S. s Hrušovém (v. t.

lirušov) 108

SKALKA u Mníšku (12». viz Mn/if/fc

SLANÝ (23)

Slaný, celkov\' pohled 346
Radnice ve Slaném 347
Velvarská brána ve Slaném .... 348
Pražská brána s chrámem sv. Got-
harda 349

Partie z okolí chrámu sv. Gotharda 350
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Chrám sv. Gotharda 350
Františkánský klášter s chrámem

Xejsv. Trojice 351

-Slánská hora 332

SMENO (23)

Zámek ve SmeOn 356

STOCHOV (21)

Starý památný dub se sochou sv.

\'áclava 332
Chrám sv. Václava ve S' 337

STODLKY (17)

Chrám ve Stodlkách 250

STEŠOVICE (17)

Kaple na Kajetánce 275

ŠÁRKA (17)

Šárecké údolí s chrámem sv. Matje 276

.Skalní prlom „Džbán' v Divoké S. 277

Z. okolí „Džbánu" v Divoké S. . . . 278
„ertovy vidle* v Divoké Š 279
Srícené skály v Divoké Š 2K0

Ze Šáreckého údolí .• • 281

Kaple sv. Jana u Jenerálky v Šárce 282
\iz také: Sv. Matj.

ŠKVORE (5)

Zámek Škvore u . Brodu .... 79

ŠTCHOVICE (12), viz Proudy
Svatojanské.

ŠTRBOHOLY (7)

Pomník maršálka Schwerina .... %
TISMICE (5)

Tismická basilika 81

\'chod do Tismické basiliky .... 81

TONiK (15)

Pod Žebrákem a Torníkem . . . .212
ást hradu T. s východ, branou . .214
Pod kaplí sv. Bartolomje na T. . .215

\'iz také: Žebrák.

TOUŠE (3)

Nový chrám a škola v T 58
Nkdejší hradní mlýn v T 58
ZbN-tek nkdejšího hradu v T. . . . 59

TOUŽETÍN (25)

\'chod do zámku Toužetínského . . 393

TRÓJA (6)

Zámecké schody v Trojí 87

Zámecký sál v Tróji 88
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TUCHOMICE (17)

Zámek a chrám sv. Vita v T. . . . 28b

TUCHORAZ (5)

Tuchorazská tvrz 82

TÝNEC PANENSKÝ (25)

Zbytky stavby klášter, chrámu . . 385

VALDEK (15)

Rozvaliny hradu Valdeka 199

Brána hradu \'aldeka 200

VELESLAVÍN (17)

Zámek ve Veleslavíne 274

VÉSKA VELKÁ (15)

Farní chrám sv. Jiljí 198

VELTRUSY (24)

Zámek ve Veltrusich 370
ervený mlýn ve Veltrusich .... 371

VELVARY (24)

Chrám sv. Kateiny a radnice ve V. 359
Hbitovní chrám sv. Jií ve V. . . . 360
Pražská brána ve \' 360
Mariansk}' sloup na namésti ve V. . 361

VLÍ (25)

Kaple sv. Václava ve Vlí ó78

VRANÉ (12) 151

ZÁBHLICE (10)

Chrám v Zábhlicích 120

ZÁVIST (12)

Závist, celkový pohled 134

Paroplavební pístav na Z 135

ZBRASLAV (12), celkový pohled 146

ZEMÉCHY (24)

„\'eee Pán" v chrámu Naroz. sv.

Jana 365

ZLENICE (8)

Trosky hradu Zlenice 107

Sázava pod hradem Zlenici . . . .109
Viz také: Hrušov.

ZLlCHOV (17)

Chrám na Zlichové 247

ZLONICE (23) 354

ŽAMPACH (11)

Zbytek puchýrny zlata a viadukt . I.^O

Na Žampachu, celk. pohled . . .131

ŽEBRÁK (15)

Námstí s dU. chr. sv. \'avince . 210
Hrad^Žebrák 2 1

Pod Ž. a ToniUc-iii 212

\'iz také : Toník.

ŽEROTlN (25)

Síceninv hradu Žerotína 383
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